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Língua Portuguesa – Questão 06 
 
Na questão de número 06, solicitou-se aos candidatos que lessem o seguinte 
fragmento do texto: “E o que são as praias do Nordeste no segundo semestre? 
Livres e desimpedidas, como poucas no mundo. (Se bem que eu conheço fãs 
do “inverno” nordestino também. [...])” e, em seguida, cabia-lhes reconhecer a 
razão pela qual foram usadas as aspas na palavra “inverno”.  A resposta 
correta é a letra D: “o uso de aspas nesse trecho indica que o termo inverno 
sugere uma ironia.”.  
No recurso apresentado, solicita-se que a questão seja anulada sob a alegação 
de que, para respondê-la, seria necessário conhecimento sobre “figuras de 
linguagem”, assunto que o recorrente alega não constar no Edital do concurso.  
Na tentativa de comprovar isso, o recorrente apresenta todo o conteúdo e 
referências bibliográficas publicadas no Edital 187/2012. Entre as sugestões 
bibliográficas, está o livro de CUNHA, C. F & CINTRA, L.F. Nova gramática da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. No capítulo 21 dessa 
gramática são apresentados os usos dos sinais de pontuação.  O conteúdo 
avaliado na questão é o uso de aspas como recurso textual (O recorrente 
equivoca-se ao alegar que, para se responder à questão 6, são exigidos 
conhecimentos sobre “figuras de linguagem”).  
Entre os vários empregos das aspas, Cunha e Cintra afirmam que elas são 
usadas “ para realçar ironicamente uma palavra ou expressão” (conforme 
pode-se ler à página 644 da obra CUNHA, C. F & CINTRA, L.F. Nova 
gramática da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, constante no 
Edital do concurso).  Os autores dessa gramática apresentam vários exemplos 
que comprovam o uso das aspas com essa finalidade que foi abordada na 
alternativa D da prova. Assim, confirma-se que conteúdo necessário para se 
responder à questão 6 encontra-se entre os demais temas do conteúdo 
programático previsto para esse concurso. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Língua Portuguesa – Questão 12 
 
Deferido,  alterar gabarito para letra “A”. 
 
 



Língua Portuguesa – Questão 15 
 
Deferido,  alterar gabarito para letra “B”. 
 
 
Matemática – Questão 19 
 
Ao contrário do que sugere o recurso, o fato da grandeza ser inversamente 
proporcional influência diretamente no resultado da questão. Pois 
inversamente proporcional 15, 20, e 25 é o mesmo que diretamente 

proporcional a 
25

1
,

20

1
,

15

1
. O que por si só já justificaria o questionamento do 

candidato.  
Porém, segue abaixo resolução da questão 19. 
 
Para tanto, chamaremos de P o valor a ser recebido por Pedro, de R o valor a 
ser recebido por Rafaela e de G o valor a ser recebido por Gabriela. 
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Portanto Rafaela deverá receber a quantia de 191.265,00,  
O que corresponde à alternativa da LETRA B. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Arquivo – Questão 29 
 
O enunciado desta questão está delimitado ao conceito de Gestão de 
Documentos. A opção registrada na letra “D” é a correta, está em perfeita 
concordância com o documento publicado pelo Conselho Nacional de Arquivos 
– Conarq, “Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo - Relativo às Atividades-Meios da Administração Pública. Documento 
recomendado como bibliografia pelo edital que regulamentou o concurso (Edital 
187/2012). No Glossário do referido documento, a página 18, o conceito de 
Gestão de Documentos está definido como: 

Administração da produção, tramitação, organização, uso e avaliação de 
documentos, mediante técnicas e práticas arquivísticas, visando a 
racionalização e eficiência dos arquivos. 

Pelo exposto, mantém-se como opção correta, a questão de número 29, a 
alternativa registrada na letra “D”.  



Fonte:  
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/cdigo_de_classific
acao.pdf 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Legislação – Questão 41 
 
INSTRUÇÃO: Analise e responda as questões numeradas de 41 a 50, de 

acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações. 
 
QUESTÃO 41 
Marque a alternativa CORRETA para a seguinte afirmativa: a investidura em 
cargo público ocorrerá com a 
A) posse. 
B) nomeação. 
C) entrada em exercício. 
D) aprovação em concurso. 
 
Conforme Art. 7o da Lei 8.112/90 a investidura em cargo público ocorrerá com 

a posse, portanto a resposta correta da questão 41 é a opção A, não 
cabendo qualquer outra opção. 

 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Legislação – Questão 48 
 
Deferido, questão ANULADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


