
 

 
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2016. 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2015 

 
 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta prefeitura, Edital 01/2015. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02, QUESTÃO Nº 14. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Várias cidades da região norte e nordeste tem a tapioca como comida típica, assim, a questão 
deve ser anulada, por conter duas respostas corretas. 
 
Para melhores informações acesse: 
 
https://linguacultura.wordpress.com/2014/03/21/delcias-do-brasil-receitas-de-tapioca/ 
https://www.petitgastro.com.br/afinal-de-onde-vem-a-tapioca-que-comemos/ 
http://comidas-tipicas.info/comidas-do-nordeste.html 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapioca 
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/culinaria_nordeste.htm 
http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2011/10/culinaria-da-brasil-comidas-tipicas-da.html 
http://tudoorna.com/2013/12/03/top-5-sorria-voce-esta-na-bahia/ 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 05, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. Ao executar a ação "ENVIAR", 
o Microsoft Outlook colocará os e-mails em uma fila, na "CAIXA DE SAÍDA", até que os mesmos sejam 
enviados aos destinatários efetivamente. Caso o Microsoft Outlook encontre algum problema para 
realizar o envio destes e-mails, os mesmos ficarão nesta pasta, "CAIXA DE SAÍDA", durante um período, 
até que o Microsoft Outlook consiga realizar a ação de "ENVIAR" efetivamente.  
 
Apenas após a conclusão do envio aos destinatários, pelo servidor de e-mails, o Microsoft Outlook 
moverá os e-mail da "CAIXA DE SAÍDA" para a pasta "ITENS ENVIADOS", o que encerra o ciclo de envio de 
e-mails. 
 
 

https://linguacultura.wordpress.com/2014/03/21/delcias-do-brasil-receitas-de-tapioca/
https://www.petitgastro.com.br/afinal-de-onde-vem-a-tapioca-que-comemos/
http://comidas-tipicas.info/comidas-do-nordeste.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapioca
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/culinaria_nordeste.htm
http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2011/10/culinaria-da-brasil-comidas-tipicas-da.html
http://tudoorna.com/2013/12/03/top-5-sorria-voce-esta-na-bahia/


 

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 05, QUESTÃO Nº. 17. RECURSO INDEFERIDO. O contexto da pergunta não 
distinguiu e/ou especificou o âmbito de qual Sistema Operacional ou Intranet seria aplicada esta senha, 
portanto, pede-se a mais segura. 
 
A combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos sempre proporcionou uma senha 
mais segura para qualquer contexto. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 05, QUESTÃO Nº. 19. RECURSO INDEFERIDO. O que melhor descreve o 
comportamento de um hyperlink é o redirecionamento entre as páginas. 
 
O hyperlink não consegue fazer uma "conexão com seu e-mail", como afirma a alternativa (D), mesmo 
porque o hyperlink não possui este comportamento nem os dados de usuário e senha do seu e-mail. 
 
Ocasionalmente, o hyperlink pode apontar para um e-mail (entenda como não sendo o principal motivo 
da existência de um hiperlink), e o que o hyperlink fará é simplesmente chamar o software responsável 
por gerenciar e-mails, como por exemplo, o Microsoft Outlook. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 21. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 

 
QUESTÃO 21 
 
Levando em consideração a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 11, analise as afirmativas sobre as 
competências do município: 
 
I. Instituir, decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas receitas, sem prejuízo de 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes. (CORRETO – Conforme item VI do artigo 11) 
II. Desapropriar, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. 

(CORRETO – Conforme item XI do artigo 11) 
III. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gêneros alimentícios e produtos 

farmacêuticos, destinados, ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva 
ao meio ambiente, à saúde e à população. (CORRETO – Conforme item XX do artigo 11) 

IV. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, e outros, e oferecer treinamento para que o alvará seja 
mantido, mesmo que se tornem danosos ao meio ambiente, à saúde e ao bem estar da população. 
(INCORRETO – Conforme Item XXI do artigo 11) 

 
Marque a alternativa verdadeira: 
 

[A] Somente a afirmativa I está correta. (FALSO, as afirmativas II e III também estão corretas). 
[B] A afirmativa II está incorreta. (FALSO, a afirmativa II está correta). 
[C] A afirmativa III está correta. (VERDADEIRO, a afirmativa III está correta). 
[D] Todas as afirmativas estão incorretas. (FALSO, somente a afirmativa IV está incorreta). 

 

Dessa forma, não existe outra alternativa para ser marcada a não ser a letra “C”. 
 
 



 

PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 23 E PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 08, QUESTÃO 22. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A questão solicitou ao candidato que marcasse a alternativa 
falsa, como existem duas alternativas falsas “A” e “C” a questão deve ser anulada. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 25. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 

 
QUESTÃO 25 
 
De acordo com a lei Orgânica Municipal em seu artigo 125, compete ao município instituir imposto sobre: 
 
I. A propriedade predial e territorial urbana e rural que fazem divisa com o município. (INCORRETO – 

Conforme letra A do artigo 125). 
II. Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por atos onerosos, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão, e de direitos reais sobre imóveis, inclusive os de garantia como cessão de direitos à sua 
aquisição. (INCORRETO – Conforme letra “B” do artigo 125). 

III. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos exceto óleo diesel. (CORRETO – Conforme letra “C” 
do artigo 125). 

IV. Serviços de qualquer natureza, não compreendidas na competência do Estado, nos termos da 
Constituição da República e de Legislação Complementar específica. (CORRETO – Conforme letra “D” 
do artigo 125). 

 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
[A] Todas as afirmativas estão corretas. (FALSO, as afirmativas I e II estão incorretas). 
[B] Somente a afirmativa I está incorreta. (FALSO, a afirmativa II também está incorreta). 
[C] A afirmativa II está correta. (FALSO, a afirmativa II está incorreta). 
[D] A afirmativa IV está correta. (VERDADEIRO, a afirmativa IV está correta). 

 
Assim, a resposta correta permanecesse a alternativa “D”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 27. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 

 
QUESTÃO 27 

 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 197, compete ao poder público formular política 
habitacional, visando a ampliação da oferta de moradia destinada à população de baixa renda, atuando: 
 
I. Na oferta de habitação e de lotes urbanizados; (CORRETO – Conforme item I do artigo 197). 
II. Na definição de áreas especiais para implantação de programas habitacionais; (CORRETO – Conforme 

item II do artigo 197). 
III. Na implantação de programas para redução do custo de materiais de construção; (CORRETO – 

Conforme item III do artigo 197). 
IV. No incentivo a cooperativas habitacionais; (CORRETO – Conforme item IV do artigo 197). 
V. Na assessoria à população em matéria de usucapião urbano. (CORRETO – Conforme item IVdo artigo 

197). 
 
 
 



 

Marque a alternativa verdadeira: 
 
[A] A afirmativa I está incorreta. (FALSO – A afirmativa I está correta). 
[B] A afirmativa IV está correta. (VERDADEIRO – A afirmativa IV está correta). 

[C] Somente a afirmativa II está correta. (FALSO – Todas as afirmativas estão corretas). 
[D] Todas as afirmativas estão incorretas. (FALSO – Todas as afirmativas estão corretas). 
 

Assim não há outra questão a ser marcada senão a alternativa “B”. Vale ressaltar que o edital 

previu que as questões seriam formuladas com base na legislação, devendo o candidato buscar o 

conhecimento de seu conteúdo. 

 

 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 30. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 

QUESTÃO 30 

 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Raposos, em seu artigo 169, são proibições ao 
servidor: 
 
I. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da 

repartição; (CORRETO – Conforme item II do artigo 169). 
II. Atender a pessoas, na repartição, para tratar de assuntos referentes a natureza de seu cargo; 

(INCORRETO – Conforme item III do artigo 169). 
III. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal (CORRETO – Conforme item V do artigo 169). 
IV. Exercer atribuições diversas das de seu cargo ou função, ressalvados os casos previstos em lei ou 

regulamento. (CORRETO – Conforme item XIII do artigo 169). 
 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
[A] Todas as afirmativas estão incorretas. (FALSO, as afirmativas I, III e IV estão corretas). 
[B] Somente a afirmativa I está correta. (FALSO, as afirmativas III e IV estão corretas). 
[C] A afirmativa IV está correta. (VERDADEIRO) 
[D] Somente a afirmativa III está correta. (FALSO, as afirmativas I e IV estão corretas). 

 
Assim a alternativa correta é a letra “C”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº. 31 – RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 

QUESTÃO 31 

 
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
De acordo com o Regimento interno da Câmara, em seu artigo 16, as reuniões da Câmara são: 

 
(    ) Ordinárias, as que se realizam quinzenalmente às terças e quintas feira de cada mês.  

(FALSO - conforme item I do artigo 16, foi acrescentado a quinta feira a afirmativa). 
(    ) Extraordinárias, as que se realizam em dia ou horário diferentes dos fixados para as ordinárias. 

(VERDADEIRO – Conforme item II do artigo 16). 



 

(    ) Especiais, as que se realizam para eleição e posse da Mesa, ou para exposição de assuntos de 
relevantes interesse público e as realizadas nos termos do artigo 101 da Lei Orgânica.  
(VERDADEIRO – Conforme item III do artigo 16). 

(    ) Solenes, as exclusivas de instalação de Legislatura e as que se realizam para homenagens.  
(FALSO - conforme item IV do artigo 16 foi definido como exclusiva para a instalação de 
legislatura, retirando o item encerramento bem como as comemorações). 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
[A] V F F V 
[B] F F V V 
[C] V V V V  
[D] F V V F 

 
Assim a resposta correta para a questão é a alternativa “D”. 

 

 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO Nº 39 – RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Conforme é possível perceber faltou à palavra exceto, dessa forma existe mais de uma resposta para a 
questão.  
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


