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CONCURSO – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGIA 
 

RECORRENTE: 100090 e Outros 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Dentre os conteúdos programáticos consta CLASSES DE PALAVRAS E SUAS FLEXÕES. A 
referida questão é sobre as flexões de tempo e modo dos verbos. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista o contexto em que as referidas formas verbais foram empregadas. Veja: 
 

“QUE VIVAM UM DIA” 
          “QUE CORRAM PELA CASA” 

 
Ambas as formas verbais expressão algo hipotético, ou seja, estão no modo subjuntivo, que é 
o modo das incertezas. 
 
No conteúdo programático consta ‘CLASSES DE PALAVRAS E SUAS FLEXÕES”. A referida 
questão trata das flexões de tempo e modo dos verbos. 
 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Para o número 64n8 ser divisível por 9 teremos que ter 6+4+n+8 divisível por 9, logo as opções 
de algarismo para n são o 0 ou o 9. Agora, para ser divisível por 8 os três últimos algarismos 
(contados da direita para a esquerda) devem formar um número divisível por 8, portanto o 
número 4n8 só será divisível por 8 quando n=0, pois 408:8=51, mas 498:8=62,25 (isto é, n NÃO 
PODE ser o 9). Como a questão quer que 64n8 seja divisível por 8 e 9 simultaneamente, então 
só podemos ter n=0. E o número 0 possui infinitos divisores. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: SECRETÁRIO/TESOUREIRO 
 

RECORRENTE: 100219 e Outros 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Em  “CONTENTE COM O SEU LAR” a preposição COM, nesse contexto, expressa o modo 
como alguém vive, ou seja, vive de modo contente. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Em “AQUELA LINDA E ESPERTA MENINA ESTÁ ESTUDANDO BASTANTE PARA O 
VESTIBULAR” podemos perceber a presença da locução verbal ESTÁ ESTUDANDO, podendo 
ser substituída por um único verbo que, no caso é, ESTUDA, ou seja, há apenas uma oração 
no período. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O recorrente não se atentou ao enunciado da questão, a mesma pede os pronomes de 
tratamento em três momentos da correspondência oficial, no endereçamento, no vocativo e no 
corpo do texto. 
 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, tradicionalmente, o 
emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, de maneira indireta, 
para referenciar atributos da pessoa à qual se dirige. Na redação oficial, é necessário atenção 
para o uso dos pronomes de tratamento em três momentos distintos: no endereçamento, no 
vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do 
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documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma 
abreviada ou por extenso. O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a 
correspondência oficial. Vejamos o quadro abaixo: 
 

 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Conforme Hely Lopes de Meirelles em seu Livro Direito Administrativo Brasileiro, pag. 654, O 
processo administrativo, nos Estados de Direito, está sujeito a cinco princípios de observância 
constante, a saber: o da legalidade objetiva, o da oficialidade, o do informalismo, o da verdade 
material e o da garantia da defesa. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
 


