CAMARA MUNICIPIO DE IRAPUÃ - SP
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS DE REVISÃO (RECURSO) APRESENTADOS AS QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA.

Prezados Candidatos, primeiramente cumpre salientar que como os
requerimentos de revisão se mostram tempestivos, foram recepcionados para apreciação, e oferecer-se-á
uma única resposta, para ambos.
Em respostas aos recursos interpostos para estas questões, a empresa JBO-SOLUÇÕES
ADMINISTRATIVAS E CONCURSOS SS LTDA-ME, responsável pela aplicação das provas, esclareceu
que:
RESPOSTA RECURSOS
ASSESSOR CONTÁBIL
QUESTÃO 1
É Incorreto informar sobre as charges e tirinhas:
I- Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as
linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto.
II- As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não
verbal é a linguagem predominante.
III- As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das
palavras a imagens e muito bom humor.
IV- No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre
preservando como traço predominante o humor.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas IV
Resultado: Indeferido
Resposta:
Sendo assim, a única afirmativa incorreta é a II.
II- As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não
verbal é a linguagem predominante. Elas podem ser sim consideradas como gêneros textuais pois
o uso de charges nas aulas é de fundamental importância para a construção do pensamento crítico de seus
alunos. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo uma linguagem que alia a força
das palavras a imagens e muito bom humor. A sátira é a principal característica do gênero charge.
No Brasil, é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando
como traço predominante o humor.
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_g
eo_uel_edinaldofacio.pdf
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas abaixo referente ao emprego correto do pronome possessivo:
I- A mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela.
II- Insatisfeitos, os alunos reclamaram da nota no trabalho.
III- A mãe pegou o filho correndo na rua.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas II

Resultado: deferido
Resposta: Deve ser anulada por não constar alternativa correta para a questão.
QUESTÃO 03
De acordo com a derivação parassintética, analise qual das alternativas todas as palavras se enquadram:
a) solução - passional - corrupto - visionário.
b) acorrentar - esburacar - despedaçar.
c) biografia - macróbio - bibliografia.
d) acromatismo - hidrogênio - litografia.
Resultado: Indeferido para cancelamento e alteração de resposta correta para alternativa B.
Resposta:
A derivação parassintética ou parassíntese é um tipo de derivação em que ocorre o acréscimo de afixos
(prefixo e sufixo) à palavra primitiva.
Lembre-se que a derivação é um processo de formação de palavras que envolve o radical e os afixos
(sufixo e prefixo).
Além de parassintética, a derivação pode ser: imprópria, regressiva, sufixal e prefixal.
Exemplos de Derivação Parassintética
Abençoar (a- prefixo e -oar - sufixo)
Amanhecer (a- prefixo e -ecer - sufixo)
Anoitecer (a- prefixo e -ecer - sufixo)
Entardecer (en- prefixo e -ecer - sufixo)
Envelhecer (en- prefixo e -ecer - sufixo)
Envernizar (en- prefixo e -izar - sufixo)
Enrijecer (en- prefixo e -ecer - sufixo)
Entristecer (en- prefixo e -ecer - sufixo)
Emagrecer (e- prefixo e -ecer - sufixo)
Engaiolar (en- prefixo e -ar - sufixo)
De acordo com a derivação parassintética, analise qual das alternativas todas as palavras se enquadram:
a) solução - passional - corrupto - visionário.
b) acorrentar - esburacar - despedaçar. (correta)
acorrentar=a+corrente+ar
esburacar=es+burac+ar
despedaçar= des + pedaç + ar
c) biografia - macróbio - bibliografia.
d) enrijecer - deslealdade - tortura.
Sendo assim, considero o recurso indeferido para cancelamento de questão, mas tem que ser alterado o
gabarito para alternativa B.
QUESTÃO 04
Questão: Qual das alternativas abaixo apresenta um erro de regência nominal?
a) Ela está meio triste hoje.
b) Tínhamos dúvida a cerca da melhor opção de cargo;
c) Carlos Alberto, residente a rua Joaquim Nambuco,s/n;
d) Estava seguro de que conseguiria uma vaga no concurso;
e) Éramos quatro em casa;
Resultado: Deferido
Resposta: A alternativa correta é a letra C.
Erro de regência nominal é o qual cada verbo exige um tipo de construção para manifestar o seu sentido,
ou seja cada verbo precisa ter um tipo de construção na frase para que se empregue corretamente o
sentido exigido.
Ex: O Verbo CASAR tem uma regência com a palavra COM.
Você sempre fala casar com alguém.

- Casei com Maria.
- Casei com Mévio.
O Verbo NOIVAR também tem regência com a palavra COM.
- Noivei com Maria.
- Noivei com Mévio.
Portanto, Os Verbos Casar e Noivar exigem como regência a palavra COM
Entao, veremos qual é o principal ERRO DE REGÊNCIA que acontece nas provas de vestibulares e que
comentemos em nosso dia-a-dia.
O principal ERRO DE REGÊNCIA é o que chamamos de "Contaminação"
"Contaminação" é quando as pessoas por trabalharem muito com um tipo de verbo, acabam
contaminando outro verbo que não tem aquela regência.
Por Exemplo: Casar com
Noivar com
Por contaminação as pessoas falam namorar com. (Isso é um erro básico de regência)
Namorar xxx ---> O Verbo Namorar + zero
Por exemplo: Casei com Maria
Noivei com Maria
Namorei Maria; e não com Maria
É com esses Erros de Regência é que devemos ficar atentos.
Sendo assim, considero o recurso deferido. O gabarito deve ser alterado para letra C.
QUESTÃO 5
Qual das alternativas abaixo representa corretamente o plural dos substantivos?
a) Hífen = Hifenes
b) Paul = Pauls
c) Tórax = Tóraxes b) Hífen = Hifenes
d) Corrimão = Corrimães
Resultado: Deferido
Resposta: A questão deve ser cancelada pois possui duas respostas na mesma alternativa.
QUESTÃO 8
Analise as afirmativas quanto o uso da crase:
I- Refiro-me àquele fato.
II- Estavam junto à porta.
III- A Funai decidiu fechar o parque indígena à visitas
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) apenas III
d) Apenas II e III
Resultado: Deferido
Resposta: A questão deve ser cancelada pois as afirmativas corretas são I e II e não II e III.
O “a” inicial dos pronomes aquele(s), aquela(s),aquilo:Refiro-me àquele fato
Na escrita , assinala-se a crase com acento grave.A vogal ”à”, que representa a contração ,não é tônica,
mas pode ser proferida um tanto mais fortemente que o átono.
Estavam junto a a porta [Estavam junto à porta] Preposição + Artigo
Casos em que não se há Crase diante de substantivos femininos usados em sentido geral e
indeterminado:

Não vai a festas nem a reuniões.
Dedicas o trabalho a homem ou mulher?
A FUNAI decidiu fechar o parque indígena a visitas.
Não dê atenção a pessoas suspeitas.
“Tudo cheirava a velhice”. (Viriato Correia)
Dirigi-me a duas (ou a diversas) pessoas.
Contei o caso a uma (ou a certa) senhora supersticiosa.
Sendo assim, a questão deve ser cancelada.
Questão: 10
Analise as afirmativas sobre palavra polissilábica:
I- escuridão;
II- silêncio;
III- vida.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) apenas III
d) Apenas I e II
Resultado: Deferido
Resposta:
Separação silábica:
es-cu-ri-dão
si-lên-ci-o
vi-da
Polissilábico: que tem mais de três sílabas.
Sendo assim, o gabarito deve ser alterado para alternativa D pois as afirmativas I e II são polissilábicas.
Questão: 24
Consideramos Capital Próprio, EXCETO:
a) bens + direitos - obrigações
b) recursos não correntes - passivo não circulante
c) capital total à disposição da empresa - capital aplicado
d) capital aplicado - capital de terceiros
Resultado: Indeferido
Resposta:
Capital próprio = Patrimônio Líquido (PL)
a) Bens + direitos - obrigações = PL (PL = Ativo - Passivo Exigível
b) Recursos não correntes = Passivo não circulante + PL. Logo, Recursos não correntes - Passivo não
circulante = PL (capital próprio)
c) Capital total à disposição da empresa = Passivo Circulante (PC) + Passivo não circulante (PNC) +
Patrimônio Líquido (PL). Capital aplicado = Ativo. Então, PC + PNC + PL - A = ZERO, tendo em vista a
equação patrimonial Ativo = PC + PNC + PL.
d) Capital aplicado = Ativo; capital de terceiros = Passivo exigível. Logo, capital aplicado - capital de terceiros
= PL
e) Patrimônio bruto = Ativo; Capital alheio = Passivo Exigível. Logo, Patrimônio bruto - Capital alheio = PL
Sendo assim, considero o recurso indeferido, a única alternativa correta é a C.
Questão: 28
Qual alternativa está incorreta referente às despesas antecipadas?
a) Só serão apropriadas ao resultado quando da ocorrência do fato gerador.
b) Têm saldo devedor.

c) São equivalentes às despesas pagas e não incorridas.
d) São sempre classificadas no ativo circulante.
e) A conta aluguéis a vencer é um exemplo de despesa antecipada.
Resultado: Indeferido
Resposta: A questão está correta e a resposta também, alternativa D, não interferindo assim, na
interpretação do candidato.
Questão: 31
Analise as afirmativas no que se refere aos instrumentos de transparência da gestão fiscal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal determina que o Relatório:
I- Resumido da Execução Orçamentária deve conter, entre outros itens, demonstrativo da despesa total
com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas.
II- Resumido da Execução Orçamentária deve conter, entre outros itens, demonstrativo da execução das
despesas por função e subfunção.
III- de Gestão Fiscal deve conter, entre outros itens, demonstrativo dos resultados nominal e primário.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) Apenas II
Resultado: Deferido
Resposta: A questão deve ser alterada para alternativa D pois só o item II está correto de acordo com a
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Ocorreu um erro de digitação da resposta.
QUESTÃO 34
Analise as afirmativas abaixo referente a execução orçamentária, quando da ocorrência da abertura de
créditos adicionais especiais, os mesmos têm cobertura sempre que ocorrer:
I- superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, entre outros;
II- impostos extraordinários criados para tal finalidade;
III- operações de crédito, ainda que não autorizadas pelo Legislativo;
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
Resultado: Indeferido
Resposta:
Veja todas as fontes de recursos destinadas a abertura de créditos adicionais:
- Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, encerrado em 31/12 (art. 43,
§ 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64).
- Os provenientes de excesso de arrecadação (art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64).
- Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei (art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64);
- O produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las (art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei nº 4.320/64).
- Os resultantes da reserva para contingências, estabelecido na LOA (art. 5º, inciso III, alínea b, da LRF).

- Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual,
ficarem sem despesas correspondentes, desde que haja prévia e específica autorização legislativa (art.
166, § 8º, da CF).
Os recursos da reserva de contingência não poderiam ser utilizados para cobrir despesa com a folha de
pagamentos dos servidores públicos.
A LRF determina que a LOA deve conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante,
definido com base na receita corrente líquida, cujas regras de utilização serão estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.
Sendo assim, considero o recurso indeferido pois a única alternativa correta é a afirmativa I.
Questão: 36
Analise as afirmativas de como receita pela cobrança da dívida ativa deve ser lançada:
I- Outras receitas correntes.
II- Transferências correntes.
III- Receita de dívida ativa.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
Resultado: indeferido
Resposta:
Receita Corrente
Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as
disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem
instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas
públicas.
De acordo com o §1º do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, classificam-se como correntes as receitas
provenientes de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio estatal (patrimonial); da exploração
de atividades econômicas (agropecuária, industrial e de serviços); de recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
despesas correntes (transferências correntes); por fim, demais receitas que não se enquadram nos itens
anteriores (outras receitas correntes).
Outras Receitas Correntes – São os ingressos correntes provenientes de outras origens não classificáveis
nas anteriores. Podemos citar como exemplo destas receitas, as multas e juros de mora cobrados sobre os
impostos, a receita da Dívida Ativa, Multas e Juro de mora sobre a arrecadação da dívida Ativa, entre outras
receitas.
Sendo assim, considero o recurso indeferido.
QUESTÃO 39
Analise as afirmativas de despesa de capital:
I- Investimentos.
II- Juros e encargos da dívida.
III- Amortização da dívida.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) Apenas III

Resultado: Indeferido para cancelamento e deferido para alteração de alternativa
Resposta:
As despesas de capital são compostas pelos investimentos, inversões financeiras e transferências de
capital. Investimentos são dotações aplicadas em obras, aquisição de instalações, equipamentos, material
permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou
financeiro. Inversões financeiras são dotações para aquisição de imóveis ou bens de capital já em
utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas já constituídas, não importando em
aumento de capital, e a constituição ou aumento de capital de empresas comerciais ou financeiras. E as
transferências de capital são dotações para investimentos ou inversões financeiras de outras pessoas de
direito público ou privado.
Para um detalhe, despesas correntes são as despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos
da dívida, e outras despesas correntes não enquadradas nos itens anteriores e voltadas para manter uma
atividade do serviço público. E as despesas de capital são investimentos, inversões financeiras e
amortização da dívida.
Sendo assim, a alternativa correta é B, as afirmativas I e III estão corretas.

RESUMO DOS RECURSOS
Questão 1- Indeferido
Questão 2- Anulada
Questão 3- Alterar gabarito para letra B
Questão 4- Alterar gabarito para letra C
Questão 5- Anulada
Questão 8- Anulada
Questão 10- Alterar gabarito para letra D
Questão 24- Indeferido
Questão 28- Indeferido
Questão 31- Alterar gabarito para letra D
Questão 34- Indeferido
Questão 36- Indeferido
Questão 39- Alterar gabarito para letra B
Desse modo, pelas razões expostas, esta Comissão por considerar, de
plano, parcialmente procedente as impugnações, entende-se que deve ser dado prosseguimento normal
ao processo do concurso, devendo, no entanto, ser intimado, pessoalmente, os interessados por meio de
correspondência com Aviso de Recebimento (AR).
Esta é a decisão.
Irapuã/SP, 10 de outubro de 2018.
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