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MATEMÁTICA
ESPECÍFICA

03, 04 e 07
01, 03 e 04
05 e 09

ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA QUESTÃO DE PROVA
SECRETÁRIO DO LEGISLATIVO
A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 03) De acordo com a nova ortografia, há erro de acentuação gráfica em:
A) pôr (verbo)
B) fêmur
C) herói
D) feiúra

PORTUGUÊS
QUESTÃO 03

O candidato alega que:
“A alternativa “B” da referida questão fere o acordo ortográfico entre os países de
língua portuguesa, onde a palavra “femur” pode ser empregada com acento agudo ou
circunflexo.
Esta informação diverge com a referida pergunta da questão citada, dificultando a
compreensão e interpondo sua interpretação”.

QUESTÃO MANTIDA
RESPOSTA
No 1º parágrafo da sua justificativa está implícita a correção da palavra “fêmur”.
Veja o “Guia Ortográfico da língua portuguesa” de Rosalina Soares- Ed. Positivo, pág.17:
“Observação: Palavras cuja pronúncia culta possui variantes no Brasil e em Portugal
passam a admitir o uso do acento circunflexo ou de acento agudo. As duas formas
coexistem; porém, na prática, no Brasil continuará sendo usado o acento circunflexo
(som fechado) e, em Portugal, o acento agudo (som aberto). São palavras que
possuem vogal e e o, seguidas de consoante nasal m e n.
fêmur- fémur
abdômen- abdómen
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A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 04) O emprego do hífen está errado em:
A) passa-tempo
B) bem-humorado
C) batata-inglesa
D) sem-teto

PORTUGUÊS
QUESTÃO 04
QUESTÃO MANTIDA

O candidato alega que:
“A palavra “sem teto” pode ter ou não hífen dependendo do seu tratamento na frase,
na questão não foi discriminado seu emprego correto dificultando a compreensão do
coreto emprego do hífen”.
RESPOSTA
A justificativa diz: “A palavra “sem teto” pode ter ou não hífen...”
O candidato considerou “a palavra ‘sem teto” como uma só palavra e, neste caso, tem
hífen.
NOTA: Veja “Dicionário da Língua Portuguesa” de acordo com reforma ortográfica- Prof.
Pasquale- Gold Editora Ltda.
O hífen está errado em “passatempo”.
Veja Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal CegallaCompanhia Ed. Nacional- 48ª ed., pág. 83.
A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 07) Observe o plural de cada adjetivo sublinhado:
I – clínicas médico-cirúrgicas;
II – meninos surdos-mudos;
III – esforços sobre-humanos;
IV – vestidos azuis-turquesa;
V – raios ultra-violetas;
Assinale a opção correta:
A) Todas estão corretas
B) I, II e III estão corretas
C) Só a I está correta
D)Só a IV está errada

PORTUGUÊS
QUESTÃO 07
QUESTÃO MANTIDA

O candidato alega que:
“O enunciado da questão requer – apenas – a apreciação referente ao plural das palavras
dispostas na sequência. Como não foi ofertado a possiblidade de sanar dúvidas durante a
feitura da prova, este item disposto na linha “V”, que está escrito errado (ultra-violetas, ao
invés de ultravioletas), este item não possui erros no tocante ao plural, pois o “prefixo” “ultra”
está no singular, na medida que o “violetas” está no plural, como é a correta flexão do adjetivo
no plural. Como o enunciado requer a apreciação quanto ao plural – e não a outros erros – a
resposta correta é a letra ‘D’”.

RESPOSTA
Veja a “Novíssima Gramática da Língua Portuguesa” de D. P. Cegalla- Cia. Ed. Nacional48ª ed. – pág. 165:
“Os compostos de adjetivo + substantivo são invariáveis:
Tapetes verde-esmeralda- (...)- Vestidos azul-turquesa.”
Também na mesma página em observações:
Por concisão, (...)
São também invariáveis os adjetivos ultravioleta, (...)
NOTA: Observe que “ultravioleta” também não tem hífen.
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A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 01) Na palavra FUVEST o número de anagramas que começam e terminam com vogal
é:
A) 62
B) 54
C) 42
D) 48

MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
QUESTÃO MANTIDA

O candidato alega que:
“A sentença apresentada priva circunstancialmente a clareza, pois ao indagar do
número de anagramas que podem ser formados com a palavra “FUVEST” que
começam e terminam com vogal, deixa dúvidas quanto à ocorrência”. Visto que a
palavra sugerida apresenta 2 (duas) vogais, é fato que alguns anagramas poderão se
formar com palavras que começam e terminam simultaneamente com vogais, assim
como palavras que apenas se iniciarão com vogal e terminarão com consoante e
anagramas que terminarão com vogal e se iniciarão com consoante simultaneamente.
Desta forma, como o enunciado não elucida se os anagramas devem se apresentar
formados por vogais no início e simultaneamente no final ou formados com apenas
com vogal no início ou somente no final, fica improvável uma resolução adequada.
Exemplos: UFVSTE, UFVEST, FUVSTE ....”
A questão é bem clara no seu enunciado quando pede: “Na palavra FUVEST o número de
anagramas que começam e terminam com vogal é:”.

A questão pede o número de anagramas que começam e terminam com vogal.
Desta forma, o enunciado da questão elucida sim o que se pede: o número de anagramas que
começam e terminam com vogal, não deixando nenhuma dúvida na sua interpretação.

A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 03) Uma prova consta de 15 questões de matemática, das quais o aluno deve
resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões?
A) 1000
B) 960
C) 3003
D) 4000

MATEMÁTICA
QUESTÃO 03
QUESTÃO MANTIDA

O candidato alega:
“O enunciado da questão é subjetivo e desprovido de identificação e caracterização
de elementos, o que impossibilita sua resolução dentro das operações matemáticas.
É sentenciado apenas a existência de 15 (quinze) questões de matemática, não
existindo a afirmação de que sejam todas, ou em parte, diferentes entre si, nem
mesmo que são enumeradas de 1 (um) a 15 (quinze). Se o exercício tivesse por
elemento pessoas, por exemplo, estaria subtendido o individualismo por si só, porém
nas 15 (quinze) questões matemáticas apresentadas, nada pode ser subtendido que
sejam diferentes ou iguais entre si, devendo para tanto que fosse apresentada a
devida identificação”.
A questão é bem clara no seu enunciado quando pede: “Uma prova consta de 15 questões
de matemática, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10
questões?”
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Existem elementos suficientes para se resolver a questão, a saber:
a) São 15 (quinze) questões de matemática.
b) O aluno deve resolver 10 (dez).
c) Quantas são as formas que ele poderá escolher as 10 (dez) questões.
O enunciado não precisa informar se as questões são iguais ou diferentes ou se estão
numeradas de 1 a 15. Esses dados não são essenciais a resolução do questionamento
proposto.
A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 04) Qual a taxa mensal de juros simples que deve incidir sobre um capital de R$
5.000,00 para que este em quatro meses e meio, renda R$ 720,00?
A) 6,6% a;m
B) 4,5% a.m
C) 3,6% a.m
D) 3,2% a.m

O candidato alega:
Na questão é pedido os juros ao mês de um capital de 5.000, por 4 meses que
renderam 720 ao total. Aplicando na fórmula temos:

MATEMÁTICA
QUESTÃO 04
QUESTÃO MANTIDA

J = 720
I = ? a.m
C = 5000
t = 4 meses

J = c.i.t
100

720 = 5000.1.4
100

200.i = 720
i = 720
200
i = 3,6%

Com isso vemos que o resultado é 3,6% mês.
O candidato não atentou para o enunciado da questão que estipulava o tempo de quatro
meses e meio e não quatro meses, conforme usado na sua resolução.
Qual a taxa mensal de juros simples que deve incidir sobre um capital de R$ 5.000,00 para
que este em quatro meses e meio, renda R$ 720,00?

A resolução é a seguinte:
J = 720
I = ? a.m
C = 5000
t = 4,5 meses

J = c.i.t
100

720 = 5000.1.4,5
100

Com isso vemos que o resultado é 3,2% mês.

225.i = 720
i = 720
225
i = 3,2%
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ESPECÍFICA
QUESTÃO 05
QUESTÃO MANTIDA

A QUESTÃO PEDE:
QUESTÃO 05) De acordo com a Lei Complementar n 95, de 1998:
A) a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
B) a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração cardinal até o nove e ordinal a partir deste;
C) a unidade básica de articulação será o inciso, indicado por números romanos;
D) nenhuma resposta está correta.
O candidato alega:
“No texto da lei lê-se “números arábicos”, para questões de legislação considera-se o
texto da lei para não obter-se uma falta de coerência no que foi pedido no edital”.
O texto da LC 95, de 1998 diz:
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;

A questão pede:
QUESTÃO 09) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Carmo do Rio Claro:

ESPECÍFICA
QUESTÃO 09
QUESTÃO MANTIDA

A) Ao Município não compete suplementar a legislação federal e a estadual.
B) Ao Município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e
naquilo que disser respeito aos eu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade local.
C) Ao Município compete suplementar a legislação federal e a estadual em qualquer aspecto
e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade local.
D) Ao Município compete suplementar somente a legislação estadual no que couber, visando
adaptá-la à realidade local.

O candidato alega:
“A alternativa “b” encontra-se com um erro de grafia “aos eu peculiar” não
possibilitando a compreensão da alternativa”.
A Lei Orgânica de Carmo do Rio Claro diz:
Art. 10 – Ao Município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
e naquilo que disser respeito aos eu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade local.

