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CONTADOR
QUESTÃO: 11
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 12
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 13
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 14
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 16
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 18
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 19
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 20
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A questão deve ser anulada pois não consta no conteúdo
programático.
QUESTÃO: 30
RESULTADO: Indeferido
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RESPOSTA: A questão pode constar duas alternativas iguais, porém não é a
correta o que não atrapalha a acertiva do candidato. Sendo assim, considero o
recurso indeferido.
QUESTÃO: 31
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA: A questão pode constar duas alternativas iguais, porém não é a
correta o que não atrapalha a acertiva do candidato. Sendo assim, considero o
recurso indeferido.

OFICIAL LEGISLATIVO
Questão: 9
Resultado: Indeferido
9) Quem nasce em Rondônia é:
a) Rondoneano.
b) Rondonensse.
c) Rondonense.
d) Rondoniensse.
e) Rondoniense.
Resposta
A resposta da questão está correta, pois:
No conteúdo programático havia “classes de palavras e seu emprego”. A
questão refere-se ao emprego de uma dessas classes: o adjetivo, mais
especificamente, o adjetivo pátrio. Este indica nacionalidade ou origem do ser
(países, regiões, continentes, estados, povos, raças). Logo, quem nasce em
Rondônia (unidade federativa), é rondoniense ou rondoniano. As demais
palavras estão incorretas.
Questão: 10
Resultado: Deferido
10) A palavra cujo gênero está erradamente indicado pelo artigo é:
a) A profecia.
b) A cal.
c) O casaco.
d) O champanhe.
e) A dó.
Resposta
A questão deve ser anulada.
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Questão: 13
Resultado: Indeferido
13) “Saber” é verbo:
a) Regular.
b) Irregular.
c) Anômalo.
d) Defectivo.
e) Auxiliar.
Resposta
A resposta correta é a letra “c”, pois:
O verbo “saber” é anômalo e não defectivo, por incluir mais de um radical em
sua conjugação.
Questão: 36
Resultado: Indeferido
Resposta
A questão é clara, qual a alternativa é considerada pasta padrão.
Questão: 37
Resultado: Indeferido
Resposta
A questão é clara e objetiva e a resposta está correta, visto que o gráfico é um
recurso que facilita a compreensão e o relacionamento da informação.
Questão: 39
Resultado: Deferido
Resposta
Erro de composição, gabarito retificado para a letra E.

SECRETÁRIO LEGISLATIVO
QUESTÃO: 02
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
A argumentação não está de acordo com a questão para a qual foi interposto o
recurso.
QUESTÃO: 17
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RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
Um ponto importante para chegar a resposta correta desta questão é ter em
mente o que é relação de pertinência e sobre a relação entre um subconjunto e
conjunto.
A relação de pertinência é usada somente para relacionar o elemento e seu
conjunto. Utilizamos para isso o símbolo (lê-se: pertence).
Para relacionar subconjunto e conjunto, usamos o símbolo (lê-se: está
contido), ou seja, sempre que um conjunto está contido em outro, utilizamos tal
símbolo.
Claro que o contexto envolvendo a questão deve ser analisado antes, como
veremos a seguir na resolução
Analisaremos item por item.
(I) Veja que 1 é elemento de A e o símbolo usado (pertence) para relacionar
está correto, então o item I é verdadeiro.
(II) Repare que 2 não é elemento do conjunto A, então ele não pertence a A,
logo o item II não está correto. Observe que {2} é elemento de A. Nesse ponto,
chamamos a atenção para o fato de que {2} é um conjunto, já que está entre
chaves, que é um elemento de A.
Há uma diferença entre 2 e {2}, espero que tenha percebido. O item IV é
semelhante.
(III) Uma das propriedades de inclusão (por definição de subconjunto) diz o
seguinte: o (vazio) está contido em qualquer conjunto. Portanto, o item III
está correto.
(IV) Mais uma vez temos que {1,2} é um elemento de A e não um subconjunto,
logo a afirmação não está correta, pois deveria ser usado o símbolo de
pertence. Neste caso, o símbolo estaria correto se, ao invés de {1,2}
tivéssemos {{1,2}} (subconjunto 1,2).
Temos que somente os itens I e III estão corretos.
QUESTÃO: 19
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA: Foi cancelada, pois constava duas alternativas corretas.
QUESTÃO: 27
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A alternativa correta é letra E, o gabarito deve ser alternado.
QUESTÃO: 28
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: A alternativa correta é letra B, o gabarito deve ser alternado.
Art. 19 – As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no
mínimo 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. Parágrafo único – Considerarse-á presente à sessão, o Vereador que assinar o livro de presença até o início
da Ordem do Dia, e participar dos trabalhos do Plenário e de 2/3 (dois terços)
das votações.
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QUESTÃO: 30
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
Questão da prova:
30- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Conchal- Art. 40 – O
Vereador poderá licenciar-se:
I – por motivo de doença;
II – para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o
afastamento não ultrapasse 140 (cento e quarenta) dias por sessão
legislativa;
III – para tratar de missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do
Município.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas III
e) Todas as afirmativas
Lei Orgânica
Art. 40 – O Vereador poderá licenciar-se: I – por motivo de doença; 18 II – para
tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não
ultrapasse 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa; III – para tratar de
missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do Município.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas, sendo assim, considero o recurso
indeferido.
QUESTÃO: 31
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA: Art. 60 – O projeto aprovado em dois turnos de votação, será no
prazo de 10 (dez) dias úteis enviado pelo Presidente da Câmara ao Prefeito
que, concordando o sancionará e promulgará, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. Parágrafo único - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio
do Prefeito importará em sanção.
31- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Conchal- Art. 60 – O projeto
aprovado em dois turnos de votação, será no prazo de 10 (dez) dias úteis
enviado pelo Presidente da Câmara ao Prefeito que, concordando o sancionará
e promulgará, no prazo de:
a) 10 dias úteis.
b) 15 dias úteis.
c) 20 dias úteis.
d) 25 dias úteis.
e) 30 dias úteis.
Sendo assim, considero o recurso indeferido.
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QUESTÃO: 32
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: a questão deverá ser alterada para alternativa D, apenas a
afirmativa III está correta.

QUESTÃO: 34
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: a questão deverá ser alterada para alternativa A pois:
10- De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchal- Art.
20 - A Mesa reunir-se-á ordinariamente:
a) uma vez por mês, em dia e hora pré-fixados e, extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus
membros.
b) duas vezes por mês, em dias e hora pré-fixados e, extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.
c) três vezes por mês, em dias e hora pré-fixados e, extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.
d) quatro vezes por mês, em dias e hora pré-fixados e, extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.
e) cinco vezes por mês, em dias e hora pré-fixados e, extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.

Art. 20 - A Mesa reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia e hora
pré-fixados e, extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente ou
pela maioria de seus membros. Parágrafo Único - Perderá o cargo o membro
da Mesa, que deixar de comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas,
sem causa justificada.
QUESTÃO: 35
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA:
Erro de composição, gabarito retificado para a letra B.
QUESTÃO: 36
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
Pergunta clara e objetiva com resposta clara e objetiva também.
QUESTÃO: 37
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA:
Erro de composição, gabarito retificado para a letra E.
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QUESTÃO: 38
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA:
Erro de composição, gabarito retificado para a letra E.
QUESTÃO: 40
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA:
Erro de composição, questão cancelada.
MONITOR DE INFORMÁTICA/AUDIOVISUAL
QUESTÃO: 21
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
A questão é clara e objetiva, versão básica é diferente de funções básicas.
QUESTÃO: 23
RESULTADO: Indeferido
RESPOSTA:
O Candidato deve observar a diferença entre tipo e extensão.

Fernandópolis/SP, 23 de dezembro de 2016.
JOTA – CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

