Prefeitura Municipal Gurupi - Quadro Geral 2016
Nível: Fundamental
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa

QUESTÃO 5.
SITUAÇÃO:

Recurso Improcedente.

RECURSO:

O candidato solicita a anulação da questão, pois, segundo ele, o significado literal da palavra
“amoladíssima”, presente na afirmativa I, não apresenta sentido algum.
JUSTIFICATIVA:

O pleito é improcedente, pois a leitura contextual que se exige do candidato é semântica e de
coerência das ideias. Além disso, o gênero textual em questão, a fábula narrativa, exige do leitor que ele
produza sentido figurativos ao longo da leitura, e não sentidos literais.
Desta forma, fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

FIORIN, José Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: Leitura e redação. São Paulo. Ática,
1997.

QUESTÃO 7.
SITUAÇÃO:

Recursos Improcedentes.

RECURSO:

O primeiro candidato solicita a revisão da questão quanto ao erro de concordância verbal na
alternativa (A). O segundo candidato requer a anulação da questão, visto que a partícula “se”, na construção
Vende-se casas, presente na alternativa (D), atua como um pronome indefinido e assume a função de sujeito
indefinido, quando passa para a voz ativa. De acordo com o requerente, o sujeito pratica a ação verbal e deve
ser entendido como alguém que vende casas. O terceiro candidato requer uma resposta “em que todas as
questões sejam corretas”. É importante destacar que esse último recurso não é subsidiado por argumentos.
JUSTIFICATIVA:

A alternativa (A) está correta, pois, em situações de concordância verbal, nas quais ocorrem coletivos
partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.), o verbo pode ir para o singular ou para o plural.
A alternativa (D) é incorreta. Na norma padrão da Língua Portuguesa quando o verbo vem
acompanhado da partícula SE, que tem o sentido de pronome apassivador, ele deve concordar com o sujeito
a que ele se refere. Ex.: Vende-se casa (Casa é vendida.); Vendem-se casas. (Casas são vendidas.).

Desta forma, fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CUNHA, C. Nova Gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

Área de Conhecimento: Noções de Informática

QUESTÃO 13.
SITUAÇÃO:

Recurso Improcedente.

RECURSO:

O candidato alega que na questão foi exigido o conhecimento de recursos referentes ao Word e Excel
2010 e, no entanto, o edital não especifica a versão do Word e Excel que seria cobrada.
JUSTIFICATIVA:

O item 2.2 do anexo III do edital nº 001/2016 afirma que os conteúdos programáticos para a prova de
noções de informática são: 1. Sistema operacional Windows XP e Windows 7; 2. Noções do ambiente
Microsoft Office (Word e Excel); 3. Conceitos relacionados à Internet; 4. Navegadores; 5. Correio
eletrônico; 6. Segurança da informação. Nesse sentido, o conteúdo solicitado na referida questão encontra-se
inserido no subitem 2 “Noções do ambiente Microsoft Office (Word e Excel)”, por serem ferramentas do
Microsoft Office.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COPESE. Edital n° 001/2016 –Concurso para a Prefeitura de Gurupi – Quadro Geral 2016

QUESTÃO 14
SITUAÇÃO:

Recursos Improcedentes.

RECURSO:

Os candidatos alegam que:
1. Existem duas alternativas corretas (A) e (B).

2. Na questão foi exigido o conhecimento de recursos referentes ao Word e Excel 2010 e, no entanto, o
edital não especifica a versão do Word e Excel que seria cobrada.
JUSTIFICATIVA:

1. A alternativa (B) afirma que o Microsoft Excel, versão 2010 “Permite inserir gráfico de coluna, porém
não é possível inserir gráficos de pizza” considerando que o Excel permite a inserção de ambos os
gráfico, coluna e pizza, a alternativa (B) é falsa. Assim, o argumento não procede.

2. O item 2.2 do anexo III do edital nº 001/2016 afirma que os conteúdos programáticos para a prova de
noções de informática são: 1. Sistema operacional Windows XP e Windows 7; 2. Noções do
ambiente Microsoft Office (Word e Excel); 3. Conceitos relacionados à Internet; 4. Navegadores; 5.
Correio eletrônico; 6. Segurança da informação. Nesse sentido, o conteúdo solicitado na referida
questão encontra-se inserido no subitem 2 “Noções do ambiente Microsoft Office (Word e Excel)”,
por serem ferramentas do Microsoft Office. Assim, os recursos não procedem.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COPESE. Edital n° 001/2016 –Concurso para a Prefeitura de Gurupi – Quadro Geral 2016
MICROSOFT EXCEL 2010, Sistema de ajuda do Microsoft Excel 2010.
MICROSOFT, https://support.office.com/pt-br/excel.

Área de Conhecimento: Conhecimentos Regionais

QUESTÃO 17.
SITUAÇÃO :

Recurso Improcedente

RECURSO:

O recurso questiona o gabarito afirmando que a alternativa correta deveria ser Brejinho de Nazaré.
JUSTIFICATIVA:

O argumento apresentado no recurso é incorreto e, portanto, não se sustenta, uma vez que tanto
Brejinho de Nazaré como Gurupi eram distritos de Porto Nacional. Ambos, inclusive, tornaram-se
municípios no mesmo ano, qual seja, 1959. Portanto, Porto Nacional é o “município-mãe”, tanto de Gurupi
quanto de Brejinho de Nazaré, invalidando completamente a argumentação do recurso.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI. Poder Legislativo. Dados – História de Gurupi. Disponível em
http://www.gurupi.to.leg.br/institucional/historia Acesso em 24 de novembro de 2017.

INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
GEOGRAFIA
E
ESTATÍSTICA.
Disponível
em
https://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=170370. Acesso em 29 de novembro de 2017.

Área de Conhecimento: Legislação Pertinente ao Município de Gurupi - TO

QUESTÃO 23.
SITUAÇÃO:

Recursos Procedentes.

RECURSO:

Os recorrentes solicitam a anulação da mencionada questão, por ocasião de revogação do dispositivo
legal por Emenda à Lei Orgânica do Município de Gurupi.
JUSTIFICATIVA:

O inciso III do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Gurupi, que fundamentou a elaboração da
questão, foi revogado pelo artigo 6º da Emenda 20/2015. Nesse

sentido,

a banca manifesta-se pela

PROCEDÊNCIA dos recursos.
A Banca se manifesta pela ANULAÇÃO da questão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

GURUPI. Lei n° 001 de 11 de maio de 1990 - Lei Orgânica do Município de Gurupi.
Emenda 20/2015 da Lei Orgânica do Município de Gurupi.

Cargo: Conhecimentos Específicos - Auxiliar Administrativo

QUESTÃO 32.

SITUAÇÃO :

Recursos Procedentes.

RECURSO:

Os recursantes alegam que as alternativas (B), (C) e (D) estariam corretas.
JUSTIFICATIVA:

Os recursos são procedentes, pois as alternativas (A), (B), (C) estão corretas segundo o MANUAL
DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. A alternativa (D) está incorreta.
A Banca se manifesta pela ANULAÇÃO da questão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm

QUESTÃO 34.

SITUAÇÃO :

Recursos Improcedentes.

RECURSO:

Os recursantes alegam que a alternativa (C) está correta e apresenta os conceitos de Registro e
Autuação e que este último conceito também significa a criação de processo.
JUSTIFICATIVA:

A alternativa (A) está incorreta, segundo Miranda (2007, p. 67) que afirma: “Entende-se por
protocolo o conjunto de operações visando o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de
modo o assegurar a imediata localização [...]”, evidenciando que não se trata de uma fase da documentação.
Medeiros e Hernandes (2006, p. 214), afirmam que “[...] o processo de documentação desenvolve-se
em três fases principais: recolhimento, leitura e classificação”. Assim, a alternativa (B) atende corretamente
ao enunciado da questão.
A alternativa (C) está incorreta, pois apresenta um conceito de autuação ou registro e não de
classificação conforme (Miranda, 2007, p. 68).
A alternativa (D) apresenta um conceito de expedição/distribuição “[...] é a atividade que consiste em
enviar o documento ao seu destinatário” (Miranda, 2007, p. 69) e não de indexação como afirma a questão.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

MIRANDA, Élvis Corrêa. Arquivologia para concursos: teoria e questões gabaritadas. Brasília, Ed. Vestcon,
2007.
MEDEIROS, João Bosco; HERMANDES, Sonia. Manual da Secretária. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

QUESTÃO 37.
SITUAÇÃO :

Recursos Improcedentes.

RECURSO:

Sustentam os candidatos recorrentes que a questão deve ser anulada uma vez que, nos seus
entendimentos, o edital não previa expressamente como requisito de avaliação o conteúdo da Lei nº
13460/2017. Data vênia, o recurso não merece prosperar pelos fundamentos a seguir expostos.
JUSTIFICATIVA:

O edital do certame especificadamente prevê no seu item 2.5.13 os conteúdos objeto de avaliação
para o referido cargo. Inicialmente observa-se que nos 11 (onze) itens apresentados não há designação
específica de leis; o que se verifica são somente “temas” ou “assuntos” a serem estudados para efeitos de
avaliação. Com relação à questão 37 observa-se que ela trata sobre a forma de atendimento do servidor
público aos usuários do serviço público (cidadão). Assim a banca entende que a questão está coerente com
os tópicos “9. Relacionamento interpessoal - comportamento profissional: convivência com os superiores,
com os colegas de trabalhos e com o público” e “10. Qualidade no atendimento”. Fica evidente que as
alternativas A, C e D estão de acordo com o bom atendimento ao público (cidadãos usuários do serviço
público) e que a única errada (gabarito da resposta) é a alternativa B, por não estar de acordo com o que se
exige de um servidor público no atendimento aos cidadãos. Diante do exposto a banca considera
improcedentes os recursos apresentados pelos candidatos.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COPESE. Edital n° 001/2016 –Concurso para a Prefeitura de Gurupi – Quadro Geral 2016
BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração pública. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/L13460.htm

Cargo: Conhecimentos Específicos – Operador de Máquinas Leves

QUESTÃO 36.
SITUAÇÃO :

Recurso Improcedente.

RECURSO:

O candidato recorrente alega que existem duas alternativas corretas, já que a alternativa (A) seria
considerada correta. Explica o candidato, que “em máquinas o controle de combustível pode sim ser
controlado por meio de dias que a máquina trabalha”.

O recurso foi subsidiado por uma pagina da Internet realizando referencia a uma revista publicada em
outubro de 2003.

JUSTIFICATIVA:

O Recurso é improcedente, pois a alternativa (A) alega que:
“A) Volume abastecido de combustível (litros), Quilometragem do veículo (Odômetro), preço cobrado
pelo litro do combustível (R$/L) e quantidades de dias até o próximo abastecimento.”
A alternativa (A) está incorreta, pois menciona quantidades de dias (24 horas) até o próximo
abastecimento. Deixando claro e não especificando as quantidades de horas que a máquina está com o motor
até o próximo abastecimento.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

PIGOZZO, L. A. Consumo de Combustível Uma Questão de Atitude; ISBN 9788591990009. Editorial
Digital; Ano de publicação 2015.
LIMA, A. de S. O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - PMQC /– Rio de
Janeiro : ANP, 2012.
SOFTCENTER – Controle de Consumo de Combustível: eBook / 2017

QUESTÃO 38.
SITUAÇÃO :

Recurso Improcedente.

RECURSO:

O candidato recorrente alega que nenhumas das alternativas estão corretas.
JUSTIFICATIVA:

O Recurso é improcedente, pois consultando o Código de transito Brasileiro (páginas 262 e 263) no
item 6 são descritos os gestos de Agentes da Autoridade de trânsito:
6. Gestos
a) Gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito As ordens emanadas por gestos de Agentes
da Autoridade de Trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por
outros sinais de trânsito. Os gestos podem ser segundo visto na Figura 1.

Figura 1 Página do Código de Transito Brasileiro (p.263) onde explica na primeira linha a resposta
correta da pergunta.

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL Código de Trânsito Brasileiro. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e legislação correlata.
Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 297 p.

Cargo: Conhecimentos Específicos – Operador de Máquinas Pesadas
QUESTÃO 36.
SITUAÇÃO :

Recursos Improcedentes.

RECURSO:

Os candidatos recorrentes alegam que as respostas não estão compatíveis com os ciclos do Motor de
dois tempos, já que procurou na internet em sites e eles informam que a resposta mais próxima da resposta
correta é a opção (B).
JUSTIFICATIVA:

Os recursos são improcedentes, pois a alternativa (B) alega que: “1° tempo (Combustão / admissão) e
2° Tempo (Exaustão/ compressão).”
A alternativa (B) está incorreta, pois os motores de dois (2) tempos combinam em dois cursos do
êmbolo as funções dos motores de quatro tempos. Assim, há um curso motor para cada volta do
virabrequim. Normalmente esses motores não têm válvulas, eliminando-se o uso de tuchos, hastes e outros
mecanismos, ou seja, todo o aparato do comando de válvulas. O cárter, que possui dimensões reduzidas,
recebe a mistura ar + combustível e o óleo de lubrificação. Este deve ser cuidadosamente fechado, pois nele
se dá a pré-compressão da mistura, conforme mostrado na Figura 1.

**Obs: Exaustão = Escapamento

Figura 1: Funcionamento motor 2 tempos – ciclo Otto. Fonte: MAHLE, 2016
1º tempo – admissão e compressão
O embolo, ou pistão, dirige-se ao Ponto Morto Superior (PMS), comprimindo a mistura ar +
combustível. As janelas de escape e carga são fechadas, abrindo-se a janela de admissão.
Com o movimento do êmbolo, gera-se uma pressão baixa dentro do cárter e, assim, por

diferença de pressão, admite-se uma nova mistura ar + combustível + óleo lubrificante, que
será utilizada no próximo ciclo. O virabrequim dá meia volta (180°) fechando o ciclo. Pouco
antes de atingir o PMS, ocorre a centelha, provocando a combustão da mistura e gerando uma
força sobre o pistão. Inicia-se, então, o próximo ciclo.
2º tempo – combustão e escape
Considerado com curso de trabalho, iniciando a combustão no PMS, por meio de uma
centelha, o embolo é forçado até o PMI. Durante o curso, o êmbolo passa na janela de
descarga dando vazão aos gases da combustão. Ao mesmo tempo, o êmbolo abre a janela de
carga, permitindo que uma nova mistura ar + combustível + óleo lubrificante entre no cilindro
preparando-o para o novo ciclo e forçando os gases provenientes da combustão para fora
(lavagem). O virabrequim, neste primeiro tempo, dá meia volta (180°).
Para o ciclo Diesel ou Biodiesel de dois tempos, tem funcionamento semelhante ao motor de dois
tempos a gasolina ou a álcool. Porém admitem apenas ar puro, geralmente forçado no interior do cilindro
por um compressor de baixa pressão (volumétrico). Possui também, um sistema de lubrificação forçada
idêntica a dos motores de quatro tempos, como mostrado na Figura 2.

Figura 2: Funcionamento do motor 2 tempos – ciclo Diesel. Fonte: MAHLE, 2016
Conclui-se que a alternativa (A) é a correta e menciona que a combinação certa nas etapas para um
motor de dois tempos é: 1° tempo (Admissão / compressão) e 2° Tempo (Combustão / exaustão).
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRUNETTI, F. Motores de Combustão Interna: volume 1. São Paulo: Blucher, 2012.
MARTINS, J. Motores de Combustão Interna. Editora Publindústria, 437 p., 2006.

MAHLE, Curso Mahle Metal Leve Motores De Combustão Interna. Disponível em http://www.mahleaftermarket.com/media/local-media-latin-america/download-center/technical-materials/2016-04-19-manualcurso-de-motores-2016. Ano 2016.
QUESTÃO 37.

SITUAÇÃO :

Recursos Procedentes.

RECURSO:

Os candidatos recorrentes alegam que a pergunta pode ser respondida com duas opções, a alternativa
(A) e a alternativa (C), já que o símbolo mostrado corresponde a ambas as respostas.
JUSTIFICATIVA:

Os recursos são procedentes, pois analisando os diferentes manuais de veículos com marcas diversas
alguns apresentam a alternativa (A) e (C) com a mesma função. A banca inicialmente inclinava-se para a
seguinte Figura 1 e representação:

Figura 1. Símbolos Internacionais. Fonte New Holland

É a luz que indica que o freio de mão ou de estacionamento está puxado, indicado com a letra “P” de
Parking, na língua inglesa. Mas revisando outros manuais de veículos com marcas diferentes, realmente o
símbolo pode indicar as duas alternativas colocadas na questão.

Para concluir esta parte teórica, se este alerta ficar ligado com o freio de mão solto, no entanto, pode
ser algum problema no freio, principalmente falta de fluído no reservatório. Neste caso, você deve completar
o fluído e procurar um mecânico, já que o líquido só baixa se tiver vazando (MAHLE, 2016).
A Banca se manifesta pela ANULAÇÃO da questão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

FURLANI, C. E. A. et al Tratores Agrícolas. São Paulo-SP 2006.
MAHLE, Curso Mahle Metal Leve Motores De Combustão Interna. Disponível em http://www.mahleaftermarket.com/media/local-media-latin-america/download-center/technical-materials/2016-04-19-manualcurso-de-motores-2016. Ano 2016.

QUESTÃO 38.
SITUAÇÃO :

Recurso Improcedente.

RECURSO:

O candidato recorrente alega que a pergunta pode ser respondida com duas opções, a alternativa (A) e
a alternativa (D), já que a palavra patinagem e derrapagem têm o mesmo significado.
JUSTIFICATIVA:

O recurso é improcedente, pois analisando o significado das palavras questionadas no Dicionário elas
apresentam significados completamente diferentes. Sendo que do ponto de vista técnico a pergunta está
questionando um conceito e não algo similar. Segue os significados das palavras para tirar as dúvidas que
possam existir:


Significado de Derrapagem
substantivo feminino
Giro repentino de um automóvel, geralmente em consequência de uma freada violenta.



Significado de Patinagem
substantivo feminino
Ato de patinar; patinação. Rotação, sem impulsionar, das rodas motrizes de um veículo,
em consequência de aderência insuficiente. Patinagem artística, exibição composta de
figuras imóveis ou em movimento, de saltos acrobáticos e de dança, apresentada em
competição ou em espetáculo.
Exemplos com a palavra patinagem
Dois trens modernizados --com ar-condicionado, sensores de fumaça, monitores, sistema
de freios com controle de patinagem e aprimoramentos técnicos-- do Metrô e três novas
composições da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram entregues pelo

governador na manhã desta sexta na estação da Luz, no Centro de São Paulo. Folha de São
Paulo, 10/06/2011.
O sistema que evita a patinagem das rodas dianteiras na lama é opcional e custa R$
XXXX.XX. Folha de São Paulo, 05/07/2009.

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DICIO. Dicionário Online de Português Disponível em <https://www.dicio.com.br/ >, 2017.

