SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RESPOSTA AOS CONTRA-RECURSOS DO CONCURSO
PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, para
analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a publicação
do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões:
Banca Examinadora do Concurso Publico.

SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO: 02
Resposta: INDEFERIDO
Observe os trechos:
“Por trás desse discurso está uma lógica perversa de dominação. Uma lógica que permite colocar os
trabalhadores braçais em seu devido lugar.”
“Não é só uma prestação de serviço: é um teatro sobre posições de domínio. Pobre o país cujo
diploma serve, na maioria dos casos, para corroborar estas posições.”
“Por isso o discurso ouvido por meu amigo em seu condomínio é ainda uma praga: a praga da
ignorância instruída. Por isso as pessoas se incomodam quando a lavadeira, ou o porteiro, ou o
garçom, “invade” espaços antes cativos. Como uma vaga na garagem de prédio. Ou a universidade.
Ou os aeroportos.”
“Esses exemplos mostram que, por aqui, pobre pode até ocupar espaços cativos da elite (não sem
nossos protestos), mas nosso diploma e nosso senso de distinção nos autorizam a galhofa: ‘lembre-se,
você não é um de nós’. Triste que este discurso tenha sido absorvido por quem deveria ter como
missão a detonação, pela base e pela educação, dos resquícios de uma tragédia histórica construída
com o caldo da ignorância, do privilégio e da exclusão.”
O texto expõe um problema social, de segregação não pelo poder aquisitivo (uma vez que a
empregada citada como exemplo pode comprar um carro e pagar aluguel da vaga na garagem de um
condomínio), mas por uma questão de status social oferecido pelo fato de ter passado por uma
faculdade. Dessa forma, deve-se entender que o objeto de discussão do texto não é a política
“desigual”, até porque não teríamos uma empregada doméstica com possibilidade de ascensão
financeira. O texto discute um aspecto comportamental da sociedade, tomando como pressuposto o
status quo. Dessa forma reitera-se, mais uma vez o gabarito apresentado pela empresa.

QUESTÃO: 04
Resposta: INDEFERIDO
Deve-se observar que o conflito gerador da discussão do texto é o fato de uma empregada doméstica,
assim como outras pessoas das classes ditas “inferiores”, ter acesso a espaços antes restritos aos
grupos privilegiados. Sendo assim, o problema é causado pela mudança da estrutura social, uma vez
que os “pobres” passaram a ter acesso a bens de consumo restritos à elite. Nota-se, portanto, que as
mudanças ocorrem no aspecto econômico, mas, em contrapartida, o status quo oferecido por um
elemento relativamente simples que é o diploma universitário, reitera que o acesso a determinados
espaços ainda é restrito a um grupo historicamente privilegiado. Partindo desses pressupostos
(presentes no texto) não é possível afirmar o que diz a alternativa “A”: “As mudanças que ocorrem na
sociedade em relação às chamadas classes sociais acontecem concomitantes às mudanças de
paradigmas em relação à postura das pessoas diante desses acontecimentos”. Reiterando, mais uma
vez o gabarito apresentado pela empresa.
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SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
QUESTÃO: 28
Resposta: INDEFERIDO
1 - A questão trata do conceito de “CONTROLE” e para que ele serve.
2 – Indicamos algumas fontes bibliográficas para consulta do recusante:
2.1- (COELHO. José Márcio; GONZAGA. Ricardo Martins; Administração Científica de Taylor: O Homem do

Tempo.)
2.2 – CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Administração.
2.2 – (http://www.infoescola.com/administracao_/administracao-cientifica/)
QUESTÃO: 30
Resposta: INDEFERIDO
1
2

- A questão trata de conceito de “Execução” – um dos princípios da Administração.
- O Princípio da Execução é um dos quatro princípios da Administração Científica de Frederick

Winslow Taylor. Consiste em distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a
execução do trabalho seja o mais disciplinado possível.
3
– Indicamos ao recusante algumas fontes bibliográficas para desfazer o equivoco sobre o conceito
de “EXECUÇÃO”.
3.1- (http://www.infoescola.com/administracao_/administracao-cientifica/)
3. 2 – (http://www.administradores.com.br/producao-academica/administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-dotempo/318/)
3. 3- (COELHO. José Márcio; GONZAGA. Ricardo Martins; Administração Científica de Taylor: O Homem do

Tempo.)

SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
QUESTÃO: 28
Resposta: INDEFERIDO
1 – O recusante não conseguiu entender que para assumir o cargo de Agente de Vigilância Patrimonial, seja
no primeiro dia de trabalho ou em qualquer outro dia, o Agente de Vigilância Patrimonial precisa receber
instruções do chefe dele, obviamente do chefe do setor do cargo pretendido.
2 – A proposição D –“ O chefe do setor instrua o “Agente de Vigilância Patrimonial” sobre sua função” –
enuncia que o “Agente de Vigilância Patrimonial” precisa ser instruído (preparado) para exercer a referida
função.
3 – Das cinco alternativas da questão 28 a única que responde, à questão de forma óbvia e correta, é a letra
D – Gabarito oficial.

QUESTÃO: 46
Resposta: INDEFERIDO
1 – O recusante continua equivocado quanto aos procedimentos técnicos; sensatos; corretos para que se
possa iniciar a prestação de socorro a alguém que dele necessite.
2- A questão requer compreensão do que se enuncia – questão de raciocínio óbvio e lógico.
3- Se a pessoa que se propõe a socorrer alguma vítima não tiver condições de socorrê-la, nada poderá ser
feito.
Exemplo: Se alguém está se afogando e o pretenso socorrista não souber nadar, logicamente que ele
não poderá adentrar-se na água, porque ao invés de uma pessoa afogar-se, serão duas que correm o
mesmo risco.

SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
QUESTÃO: 33
Resposta: INDEFERIDO
1 – O recusante continua equivocado, porque existem apenas duas proposições corretas:
I e II.
2 – A proposição III está incorreta por que: Ativo Permanente é o mesmo que Ativo Fixo.
3 – A proposição IV está incorreta por que: Um empréstimo obtido com prazo de seis anos será classificado
como Exigível a Longo Prazo.
4- Fontes Bibliográficas indicadas como sugestão para consulta:
4.1 - (http://pt.scribd.com/doc/50789697/APOSTILA-CONTABILIDADE-completa-2010)
4. 2 -(MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Editora Atlas. São Paulo. Cap. 3. p. 81.)

QUESTÃO: 34
Resposta: INDEFERIDO
1 – O recusante continua equivocado quando envia um pedido de revisão da resposta dada ao recurso da
questão 34 (por ele impetrado).
2 – Sobre a referida questão, SÉRGIO DE LUDÍCIBUS RAMOS (coordenador) de uma equipe de sete
profissionais competentes e reconhecidos nacionalmente, autor (es) do Livro “Contabilidade Introdutória”
Editora Atlas.São Paulo, expõe com a maior clareza e objetividade “Equação Fundamental do Patrimônio”
– Cap.2:
Equação Fundamental do Patrimônio:
1 – Patrimônio Líquido = Ativo – Passivo.
2 – Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido.
3 – Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo
3 – Independente da Fonte Bibliográfica acima citada, o recusante pode e deve consultar mais outras
fontes, a exemplo de: “Contabilidade Empresarial” autor: José Carlos Marion – também consagrada
nacionalmente.

