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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
De acordo com o Edital de Abertura nº 01/2011, que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

CARGO 1 - ANALISTA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas I e III”. A assertiva I da questão afirmava que: “A expressão 
“alento” (l. 06) poderia ser substituída por “ânimo” ou “coragem”, sem considerar mudanças na estrutura, indicando 
um sentimento positivo advindo da chegada de cada manhã.” De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa (2011), os significados possíveis para a palavra “alento” são: 1. Bafo, hálito, respiração; 2. Coragem, 
ânimo; 3 alimento, sustento; 4. Inspiração, estro, entusiasmo, bafagem, bafo. 
Considerando a segunda entrada para a palavra, verificamos que “coragem” é um sinônimo possível para “alento”, 
assim como ”animo”. A assertiva está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa “C”. A quarta assertiva afirmava que: “Na linha 36, caso substituíssemos a 
expressão “que deixamos de lado” por “as quais deixamos de lado”, fazendo a inserção de uma vírgula, haveria 
alteração do sentido original do período.” Nas linhas 35-36 temos o seguinte trecho: “Que o ano nos traga coragem 
para fazer coisas novas, coragem também para lidar com as coisas antigas que deixamos de lado.” 
Verificamos que a alteração sugerida pela questão é de um pronome relativo por outro: “que” por “as quais”, ambos 
tendo como referente o substantivo “coisas” Contudo, a assertiva propõe a inserção de uma vírgula e afirma que esta 
inserção acarretaria modificação do sentido original do texto. Caso procedêssemos a inserção da vírgula, 
deixaríamos de ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, que define o substantivo, e passaríamos a ter uma 
oração subordinada adjetiva explicativa, que apenas traz informações adicionais, mas não essenciais, sobre o termo. 
Assim, a assertiva está correta, pois a inserção da vírgula acarretaria alteração do sentido original do período. 
 
QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa “E”: Apenas II e III”. A assertiva I da questão afirmava que “Em “É difícil não 
sentir esperança.” (l. 01) temos uma oração com sujeito indeterminado.”. Contudo, verificamos tratar-se de um 
período composto por subordinação, no qual estão presentes duas orações: a oração principal “É difícil” e a oração 
subordinada substantiva subjetiva “não sentir esperança”. Assim, a oração subordinada exerce a função de sujeito da 
oração principal, não sendo esta, portanto, uma oração com sujeito indeterminado e, sim, uma oração com sujeito 
expresso representado por uma oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. A assertiva está, portanto, 
incorreta. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa “D”: “A permissão de uso de bem público por terceiro será feita por lei”. A 
alternativa D é a única incorreta, pois contraria o disposto no art. 15, III da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 
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INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 28 – MANTIDA alternativa “B”. Dentre as assertivas apresentadas nessa questão, o único algoritmo 
utilizado para a criptografia de textos, documentos, arquivos e outros, que possui as seguintes características 
elencadas, ou seja utiliza cifra simétrica, utiliza um bloco de 64 bits, emprega uma chave de 56 bits e utiliza a 
estrutura de Feistel clássica é a divulgado com o gabarito oficial. Todos ao algoritmos estão sujeitos a serem 
quebrados, como é o caso do MD5, SHA, dentre muitos outros, devido a evolução contínua da informática. O DES 
apesar de ser resistente aos métodos de ataque da criptoanálise diferencial e linear, não está imune a quebra; 
qualquer cifra tende a se tornar frágil como o passar do tempo. O candidato não questionou as alternativas 
apresentadas, não sendo possível discorrer mais a respeito. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa “D”. Não houve nenhuma ponderação quanto as assertivas II e III, as quais 
são, respectivamente, falsa e verdadeira. Nessa questão, houve um pequeno erro de impressão, tendo-se digitado 
"spints" em vez de "sprints", ou seja, faltou a letra "r". Tal fato, entretanto, não prejudica em absoluto a questão, tanto 
que não ofertou-se, como alternativa correta, apenas o item III.  
 
QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa “B”. O protocolo SMTP é, hoje em dia, um dos meios mais conhecidos para 
troca de informações. O SMTP é um protocolo ASC II muito simples: após estabelecer a conexão TCP com a porta 
25, a máquina de transmissão, operando como cliente, espera que a máquina de recepção, operando como servidor, 
se comunique primeiro. O servidor começa enviando uma linha de texto que fornece a sua identidade e informa que 
está preparado para receber mensagens. Nesse caso, o cliente anunciará de quem veio a mensagem e para quem 
está indo. Caso o receptor exista no local de destino, o servidor dará ao cliente sinal para enviar a mensagem; o 
cliente envia a mensagem e o servidor confirma. Cabe ao protocolo TCP o fornecimento seguro do fluxo de bytes. 
Entretanto há um problema com esse protocolo, pois ele necessita de uma conexão TCP para o fluxo de bytes. 
Quando um usuário receptor não está on-line não é possível o estabelecimento de tal fluxo. Para resolver esse 
problema, usa-se como solução um host de recepção, que é um agente de transferência de mensagens que recebe e 
armazena as mensagens. Para o posterior recebimento dessas mensagens, pode-se usar uma máquina ISP ou outro 
host, com a qual o destinatário da mensagem se comunica, quando estiver on-line, e, por meio de um servidor e 
protocolo, como por exemplo, o POP3, obtém as mensagens armazenadas no host de recepção, ou seja, no agente 
de transferência de mensagens. 
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa “C”. Essa questão baseia-se nas Figuras 12(a) e 12(b). A Figura 12(a) 
mostra os detalhes a serem respeitados na criação de uma nova tabela no banco de dados MySQL 5. Sobre a Figura 
12(b) era necessário considerar os seguintes aspectos: (1) ela exibe a console do MySQL 5, na qual se inseriu, 
intencionalmente, nos locais apontados pelas setas de nºs 1 a 6, retângulos, de modo a ocultar qualquer texto ou 
comando existente nestes locais; (2) nessa Figura, criou-se um novo banco de dados de nome "PROVA" e, a seguir, 
nesse banco de dados, implementou-se a tabela de nome "TESTE", a qual se encontra apontada pela seta nº 7; e (3) 
a console do MySQL 5 foi aberta e encontra-se em execução no ambiente Windows, como se pode observar nos 
detalhes dessa janela. A Figura, abaixo, exibe a Figura 12(b) sem os retângulos inseridos, intencionalmente, nos 
locais apontados pelas setas de nºs 1 a 6. 
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Na Figura acima, observa-se que foi criado o banco de dados "PROVA", dentro dele a tabela "TESTE" e, 
posteriormente, exibiu-se as características dessa tabela. 
 
Na Figura a seguir, a seta nº 1 aponta para o comando que tornou o banco de dados "PROVA" como padrão. Após a 
execução do comando apontado pela seta nº 2, observa-se que, nesse banco de dados, há somente uma tabela 
"TESTE" (seta nº 3). A seguir, os comandos apontados pelas setas nº 4 e 5, apesar de mostrarem o nome da tabela 
escrita de forma distinta, ou seja, maiúscula e minúscula, apresentam o mesmo resultado, que é a mesma constante 
na Figura 12(b), da prova de Analista Superior de Tecnologia da Informação. Finalmente, procurou-se criar, nesse 
mesmo banco de dados, uma outra tabela de nome "TESTE", com apenas uma coluna, sem nenhuma restrição (seta 
nº 6). O resultado encontra-se apontado pela seta nº 7, onde o MySQL 5 alerta para o fato que não é possível criar tal 
tabela porque ela já existe.  
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Portanto, vê-se, dessa forma, que nas condições impostas ao candidato, o MySQL 5 não é "case sensitive", estando 
correta a assertiva III. 
 
Conforme dito no texto introdutório dessa prova, para resolver as questões desta prova o candidato deveria 
considerar e ater-se, única e exclusivamente, os recursos disponibilizados, tais como as orientações, os textos 
introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os 
dados e informações disponíveis nas Figuras das questões. 
 
QUESTÃO 51 – MANTIDA. Essa questão baseia-se nas Figuras 12(a) e 12(b). A Figura 12(a) mostra os detalhes a 
serem respeitados na criação de uma nova tabela no banco de dados MySQL 5. Sobre a Figura 12(b) era necessário 
considerar os seguintes aspectos: (1) ela exibe a console do MySQL 5, na qual se inseriu, intencionalmente, nos 
locais apontados pelas setas de nºs 1 a 6, retângulos, de modo a ocultar qualquer texto ou comando existente nestes 
locais; (2) nessa Figura, criou-se um novo banco de dados de nome "PROVA" e, a seguir, nesse banco de dados, 
implementou-se a tabela de nome "TESTE", a qual se encontra apontada pela seta nº 7; e (3) a console do MySQL 5 
foi aberta e encontra-se em execução no ambiente Windows, como se pode observar nos detalhes dessa janela. A 
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Figura, abaixo, exibe a Figura 12(b) sem os retângulos inseridos, intencionalmente, nos locais apontados pelas setas 
de nºs 1 a 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Figura acima, observa-se que foi criado o banco de dados "PROVA", dentro dele a tabela "TESTE" e, 
posteriormente, exibiu-se as características dessa tabela. 
 
Na Figura a seguir, a seta nº 1 aponta para o comando que tornou o banco de dados "PROVA" como padrão. Após a 
execução do comando apontado pela seta nº 2, observa-se que, nesse banco de dados, há somente uma tabela 
"TESTE" (seta nº 3). A seguir, os comandos apontados pelas setas nº 4 e 5, apesar de mostrarem o nome da tabela 
escrita de forma distinta, ou seja, maiúscula e minúscula, apresentam o mesmo resultado, que é a mesma constante 
na Figura 12(b), da prova de Analista Superior de Tecnologia da Informação. Finalmente, procurou-se criar, nesse 
mesmo banco de dados, uma outra tabela de nome "TESTE", com apenas uma coluna, sem nenhuma restrição (seta 
nº 6). O resultado encontra-se apontado pela seta nº 7, onde o MySQL 5 alerta para o fato que não é possível criar tal 
tabela porque ela já existe.  
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Portanto, vê-se, dessa forma, que nas condições impostas ao candidato, o MySQL 5 não é "case sensitive", estando 
correta apenas a alternativa divulgada com o gabarito oficial. 
 
Conforme dito no texto introdutório dessa prova, para resolver as questões desta prova o candidato deveria 
considerar e ater-se, única e exclusivamente, os recursos disponibilizados, tais como as orientações, os textos 
introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os 
dados e informações disponíveis nas Figuras das questões. 
 
QUESTÃO 54 – ANULADA. Houve um erro na montagem das alternativas dessa questão, fazendo com que seja 
possível a interpretação, pelo candidato, de que há mais de uma alternativa correta, que seriam as letras C), D) e E). 
Da forma como foram apresentados o enunciado da questão e as alternativas, é possível entender que as tabelas 
estão na primeira forma normal, ou na segunda forma normal ou, ainda, na terceira forma normal. 
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INGLÊS 
 
QUESTÃO 61 – MANTIDA alternativa “D”: “were - would be”. Em se tratando de orações condicionais (IF Clauses), 
mais especificamente a segunda condicional, a única possibilidade de conjugação de passado simples do verbo TO 
BE é “was”, independentemente do sujeito. 
 
QUESTÃO 62 – MANTIDA alternativa “A”: Only I”. Enquanto pronome relativo, “while” substitui expressões e/ou 
toda uma oração já mencionada anteriormente; enquanto conector, expressa temporalidade ou oposição. 
 
QUESTÃO 66 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “A” (beautiful – beauty) PARA ALTERNATIVA “E” 
(weigh – weight). O gabarito foi divulgado equivocadamente como alternativa “A”, sendo que a alternativa que 
responde corretamente a questão é a letra “E”. 
 
QUESTÃO 67 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “C” (has neatly demolished) PARA ALTERNATIVA “A” 
(was demolished). O gabarito foi divulgado equivocadamente como alternativa “C”, sendo que a alternativa que 
responde corretamente a questão é a letra “A”. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 74 – ANULADA. É procedente a argumentação do recurso uma vez que o símbolo x não aparece 
descrito no enunciado como um símbolo proposicional. 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA alternativa “D”: “42.”. Usando a própria argumentação do recurso, no texto da questão é 
apresentada a alegação que confirma a resposta do gabarito, pois está descrito no texto da questão que: determine 
de quantos modos distintos Mário pode ingressar no shopping e sair dele usando portas diferentes. 
 
QUESTÃO 77 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “A” PARA ALTERNATIVA “E”. A resposta correta para a 
questão usando o princípio multiplicativo é a letra “E” conforme consta no gabarito preliminar. 
 
 

CARGO 2 – ASSESSOR LEGISLATIVO I 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa “D”. A assertiva II da questão propunha ao candidato: “Na linha 11, a autora 
refere-se ao atraso da Comlurb como algo que tenha tido um papel didático, uma vez que expôs aos frequentadores 
da praia ao resultado de seu hábito de não zelar pelo ambiente.”  Nas linhas 11-13, a autora afirma “Adorei o atraso 
da Comlurb por seu papel didático. Quem andou no calçadão dominical e olhou aquela imundície pode ter pensado, 
caso tenha consciência: e se cada um cuidasse de seu próprio lixo  como pessoas civilizadas?” Assim, verificamos 
que a autora emprega o vocábulo didático, afirmando que o atraso da empresa de limpeza urbana teve este caráter 
para a população, uma vez que a obrigou a ver o resultado de sua conduta. O caráter de conscientização, portanto, 
deriva do ensinamento advindo da experiência vivenciada pela população em decorrência de seu comportamento, o 
que ficou patente em virtude do atraso da COMLURB. Desta forma, a assertiva está correta. 
 
QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa “B”. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 311-
312), “Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente.” 
Eles podem ser: “homógrafos heterofônicos (iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais); 
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homófonos heterográficos (iguais na pronúncia e diferentes na escrita) e homófonos homográficos (iguais na escrita e 
na pronúncia)”. 

A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa que apresenta homônimos homográficos, 
ou seja, iguais na pronúncia e na escrita. 

A alternativa A apresenta homônimos homófonos heterográficos (houve (l. 05) e ouve (verbo ouvir conjugado 
na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo)); a alternativa B apresenta homônimos homográficos (mate (l. 09) 
e mate (verbo matar conjugado na 1ª pessoa do presente do subjuntivo)); as alternativas C e D apresentam 
homônimos heterofônicos (fora (l. 13) e fora (verbo ser conjugado na 1ª pessoa do pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo) e jogo (l. 45) e jogo (substantivo)) e a alternativa E apresenta homônimos heterográficos (sem (l. 46) e cem 
(numeral)). 
Assim, a alternativa que apresenta homônimos homográficos é a alternativa B. 
 
QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa “A”. A assertiva I afirmava: “Na linha 01, a autora emprega o pretérito 
imperfeito do indicativo, em “Era lixo só”, a fim de descrever o cenário de uma ação ocorrida no passado.”. 
Verificamos que o verbo descreve uma ação passada que transcorreu por um determinado tempo, sendo, portanto, a 
descrição do cenário. O verbo em questão, o verbo “ser”, está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, “era”, 
conforme Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 203). A forma verbal no pretérito perfeito do verbo “ser”, 
segundo Cegalla, p. 204, para a terceira pessoa do singular, seria “foi” e poderia ser empregada, caso a situação se 
tratasse de uma ação pontual em um tempo passado. Ambos os tempos referem-se ao passado, sendo o pretérito 
imperfeito empregado no caso de ações duradouras, mas terminadas, no passado e o pretérito perfeito empregado 
no caso de ações pontuais e terminadas, também no passado. 

A assertiva II afirmava: “Na linha 01, em “ninguém se atrevia a ir à praia”, o verbo, conjugado no pretérito 
imperfeito do indicativo, poderia ser também conjugado no pretérito perfeito do indicativo, sem alteração da estrutura 
narrativa e do sentido do texto.”. Assim como no caso da primeira assertiva, temos que o pretérito imperfeito é um 
tempo passado que considera a duração da ação e o pretérito perfeito é um tempo passado que trata de ações 
pontuais. Assim sendo, a substituição de um tempo verbal por outro acarretaria alteração da estrutura narrativa do 
texto, uma vez que haveria alteração do foco da ação.  

A questão está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa “E”. A questão solicitava ao candidato: “Considerando o registro coloquial da 
linguagem, assinale a alternativa cuja expressão NÃO pertença a este nível.” 

Na alternativa A, temos a expressão conotativa “dar mais duro”, portanto, esta expressão configura-se como 
registro coloquial. Na alternativa B temos a seguinte expressão: “É o porco pai, a porca mãe e a prole de porquinhos.” 
Uma vez que o vocábulo “porco” designa um animal “suíno”, aplicá-lo metaforicamente para designar pessoas 
constitui-se em linguagem figurada e, portanto, pertencente ao registro coloquial da linguagem. Na alternativa C 
temos o emprego do termo “farofeiro”, termo que refere-se a pessoas que vão à praia, levam comida e deixam os 
dejetos no local, este termo pertence ao registro coloquial. Na alternativa D, temos a expressão “lambança”, também 
um termo coloquial empregado popularmente para designar sujeira e desordem. A alternativa D apresenta a 
expressão: “Abro a mala do carro estacionado” e nesta frase não verificamos o emprego de linguagem figurada ou 
pertencente ao registro coloquial. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, (48ª edição, 2010, p. 98), temos, em 
língua portuguesa, um processo de formação de palavras denominado “redução”, ou seja, o emprego de uma forma 
reduzida da palavra, como em “zoológico” e “zoo”. Assim, a palavra “mala” é uma redução da palavra “porta-mala” e, 
portanto, não pertencente ao registro coloquial da linguagem, mas sim, decorrente de um processo de formação de 
palavras comum em língua portuguesa. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa "B”. De acordo com o Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso 
Pedro Luft, a regência do vocábulo “cabível” demanda o emprego da preposição “em”. Assim o trecho fornecido 
como alternativa seria preenchido como: “as verbas são cabíveis em qualquer orçamento”. A alternativa B apresenta 
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o vocábulo “incitados”, cuja regência demanda o emprego da preposição “a”, assim como “igual”, objeto da 
solicitação da questão. Assim, a alternativa correta é a B. 
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa “A”. A assertiva III afirmava que: “Nas linhas 30 e 32, a conjunção 
coordenativa alternativa “Ou...ou” poderia ser substituída pela conjunção coordenativa alternativa “Ora...ora” sem 
alteração do sentido original do texto.” De fato, considerando as duas conjunções propostas, ambas são conjunções 
alternativas e ligam orações no período composto por coordenação. Contudo, o significado destas conjunções não é 
o mesmo. Enquanto a conjunção “ou...ou” indica duas alternativas não concomitantes, ou seja, ou deve-se escolher 
um elemento ou outro, a conjunção “ora...ora” traz em si a ideia de alternância e repetição desta alternância, ora um 
elemento é o escolhido, ora outro, sendo que o primeiro pode voltar a ser o elemento escolhido. A conjunção “ou... 
ou” não traz em si esta ideia de repetição da alternância. Sendo assim, a assertiva está incorreta e a questão, por 
conseguinte, está correta. 
 
QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa “A”. A primeira assertiva apresentava a seguinte afirmação: “A correta 
transposição do trecho “A areia que sujamos hoje será ocupada amanhã por nós mesmos” (l. 14 e 15) para a voz 
passiva sintética é “A areia que sujamos hoje ocupar-se-á amanhã por nós mesmos”. Uma vez que a transposição 
para a voz passiva deu-se com a formação de voz passiva sintética, há a necessidade de emprego do pronome 
apassivador “se”. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 541), a correta colocação 
pronominal quando os verbos estiverem conjugados no futuro do presente ou no futuro do pretérito é a posição 
mesoclítica, portanto, a formulação da voz passiva está correta, uma vez que mantem-se o tempo verbal e a correta 
colocação pronominal. A assertiva é, portanto, verdadeira. 

A segunda assertiva da questão afirmava que: “Caso no trecho “não haveria cestas de lixo suficientes” (l. 28), 
o verbo haver fosse empregado como auxiliar na formação da voz passiva, ele deveria ser flexionado da seguinte 
maneira “Não haviam colocado cestas de lixo suficientes”.” No excerto do texto verificamos o emprego do verbo 
“haver” em sua forma impessoal, portanto, uma oração sem sujeito e na qual não é empregado o verbo “colocar”. De 
acordo com a redação da questão, não se solicitava ao candidato que transpusesse o excerto para a voz passiva, 
mas, sim, que considerasse a flexão do verbo “haver” como auxiliar na formação da voz passiva em trecho similar 
proposto pela questão. No trecho proposto há a inserção de um novo verbo (colocar) e o emprego do verbo “haver”, 
que pode ser flexionado no plural quando empregado como auxiliar, a fim de manter a concordância. 
A terceira assertiva afirmava que: “A correta transposição para a voz passiva sintética do trecho “mas jamais alguém 
foi multado” (l. 25) é “mas jamais multaram-se alguém”.” 

Verificamos que a transposição para a voz passiva sintética está incorreta, uma vez que há erro de 
concordância. O pronome indefinido “alguém” é singular, portanto, o verbo deveria manter-se no singular. Além disso, 
na voz passiva analítica, o tempo verbal empregado é o pretérito perfeito, “foi multado”, e em sua transposição para a 
voz passiva sintética houve o emprego do pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, a assertiva está incorreta. 
 
QUESTÃO 10 – MANTIDA alternativa “C”. A questão solicitava ao candidato que analisasse o número de orações 
que compunham o período “Quando vejo aquela família que leva da praia suas barracas, cadeirinhas e bolsas, mas 
deixa na areia um rastro de lixo, dá vontade de perguntar: na sua casa também é assim?” 
Analisando-se o período, verificamos que ele é constituído de 5 (cinco) orações. 

(1) Quando vejo aquela família (oração subordinada adverbial temporal) 
(2) que leva da praia suas barracas, cadeirinhas e bolsas, (oração subordinada adjetiva) 
(3) mas deixa na areia um rastro de lixo, (oração coordenada adversativa) 
(4) dá vontade de perguntar: (oração principal) 
(5) na sua casa também é assim? (oração interrogativa transcrita em discurso direto) 

Verificamos os núcleos verbais de cada oração destacados. A alternativa correta, portanto, é a letra C. 
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QUESTÃO 11 – MANTIDA alternativa “E”. A alternativa E apresentava ao candidato a seguinte afirmação: “Na linha 
43, o vocábulo “que” é empregado como conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva 
objetiva indireta.” Verificamos no trecho da linha 43 a seguinte construção: “o governo pedia à população que não 
cuspisse e escarrasse na rua”. O verbo pedir é um verbo cuja regência pode ser de transitividade direta e indireta. 
Neste caso, verificamos que quem pede, pede algo (objeto direto)  a alguém (objeto indireto). A oração subordinada 
“que não cuspisse e escarrasse na rua” refere-se ao que foi pedido, portanto, complementa o verbo de forma direta. 
A oração em destaque é, portanto, uma oração subordinada substantiva objetiva direta e não indireta. A assertiva 
está, portanto, incorreta e a questão, por conseguinte, está correta. 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa “D”. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 313), o 
sentido denotativo “denota ou designa simplesmente”, enquanto que o sentido conotativo “sugere ou evoca (...) ideais 
associadas, sentimentos, evocações que irradiam da palavra”. A questão solicitava ao candidato: “Assinale a 
alternativa cujo vocábulo NÃO poderia substituir a palavra “coalhada” (l. 33),pois acarretaria mudança do sentido 
original do texto, divergindo do emprego conotativo adotado pela autora.” 

De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o vocábulo “coalhada” pode ter como significados: 
“coagulado, solidificado, como em ‘leite coalhado’”, sendo esta a acepção do vocábulo em sentido denotativo: algo 
solidificado, coagulado por um processo biológico. Verificando o trecho do texto (l. 33-34) do qual a palavra foi 
extraída, verificamos que o vocábulo foi empregado na seguinte situação: “a areia já está coalhada de palitinhos, 
plásticos e cocos, que diferença eu vou fazer?” verificamos que a palavra “coalhada” não está referindo-se a um 
processo biológico que tenha vindo a solidificar a areia, não estando, portanto, o vocábulo empregado em seu sentido 
denotativo. Analisando-se a situação de ocorrência, verificamos tratar-se de emprego conotativo e assim, as 
alternativas A, B, C e E poderiam substituir o vocábulo sem alteração do sentido original do texto. A questão está, 
portanto, correta. 
 
QUESTÃO 19 – MANTIDA alternativa “A”. A terceira assertiva da questão afirmava que: “O vocábulo “chão” (l. 31) 
e o vocábulo “perdão” (l. 32) são acentuados devido à mesma regra”. Verificamos que a assertiva é falsa, pois o 
vocábulo “chão” é um monossílabo tônico terminado em “o”, razão pela qual deve ser acentuado, de acordo com 
Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 72-73). O vocábulo “perdão” é um vocábulo dissílabo oxítono 
terminado em “o”, razão pela qual deve ser acentuado (p. 72). As duas palavras não são, portanto, acentuadas 
devido à mesma regra. A assertiva está, portanto, incorreta. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa “D”: “A permissão de uso de bem público por terceiro será feita por lei”. A 
alternativa D é a única incorreta, pois contraria o disposto no art. 15, III da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 
 
QUESTÃO 25 – MANTIDA alternativa “C”: “Se o prefeito julgar o projeto de lei inconstitucional, inorgânico ou 
contrário ao interesse público, poderá vetá-lo, desde que o veto seja total.” O veto do Prefeito a projeto de lei poderá 
ser total ou parcial, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, artigo 77, §§ 1º e 2º. 
 
QUESTÃO 27 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “A”: “Apenas a I”.  Houve 
equívoco na indicação do gabarito, pois somente a afirmativa I está de acordo com o texto da Constituição Federal, 
art. 29, X. 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA alternativa “D”: “Apenas I e II”. As afirmativas I e II estão corretas, pois contemplam as 
regras contidas na Lei Complementar nº 611/2009, artigos 14 e 15, do Município de Porto Alegre.  
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QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa “B”: “A sua iniciativa é restrita ao cidadão”. Para o ajuizamento da Ação 
Popular não basta ser capaz, é necessário ser cidadão, ou seja, possuir a condição de eleitor.  
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa “A”: “Exige sempre a presença de direito líquido e certo”. O art. 23 da Lei nº 
12.016/2009 prevê o prazo de cento e vinte dias para a impetração do Mandado de Segurança. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA alternativa “B”: “Apenas II”. A legitimidade ativa para a impetração do Mandado de 
Segurança está prevista na Constituição Federal (art. 5º, LXX) e na Lei nº 12.016/2009, não contemplando o 
Ministério Público. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa “D”: “II e III.”. Essa questão apresenta, na Figura 1, propriamente dita, dois 
ícones circundados por uma elipse menor. Esses ícones estão de tamanho aproximado ao apresentado pelo sistema 
operacional Windows 7 Starter em um monitor de vídeo de tamanho 15 polegadas. Para facilitar ainda mais a 
resolução da questão, destacou-se e ampliou-se tais ícones, de modo a facilitar a visualização e a resolução da 
questão, entretanto, deve-se considerar que o ícone original, por si só, já seria suficiente para resolver a questão. A 
alegação de que houve distorção de tal ícone e que sua ampliação não permitiu resolver adequadamente a questão 
não tem fundamentação técnica.  

A assertiva III está correta, pois, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é perfeitamente possível abrir a 
janela "Central de Ações", do "Painel de Controle". Essa assertiva não detalha o processo para abrir tal janela, pois 
não faz parte do escopo da mesma.  

Para abrir a janela "Central de Ações", do "Painel de Controle", bastaria dar um clique, com o botão esquerdo 
do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 4 e, a seguir, dar outro clique, com o mesmo botão, sobre o nome 
"Abrir Central de Ações", ou seja, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é possível abrir a janela "Central de 
Ações", do "Painel de Controle". 
 
QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa “D”: “I e III”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou ponderação 
sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo julgamento de 
que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o programa 
constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
QUESTÃO 43 – MANTIDA alternativa “E”. A questão 43 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b), do Word 2007. A Figura 
3(a) exibe um documento elaborado no Word 2007, no qual a seta nº 1 aponta para o ponto de inserção de texto no 
formato de uma barra vertical (" | "). Sobre a Figura 3(b), considere os seguintes aspectos: (1) essa Figura exibe a 
caixa de diálogo "Localizar e substituir", ativada a partir da Figura 3(a); e (2) digitou-se, nos locais apontados pelas 
setas nº 2 e 3, respectivamente, os caracteres "^p" e "X". Os caracteres "^p" significa uma marca de parágrafo e "X" é 
a letra "xis" em maiúscula e não minúscula. Em caso de dúvida, basta o candidato comparar visualmente, no texto 
introdutório, as letras "xis" das palavras "exibe" apresentadas duas vezes, nesse texto, com a letra "xis" ("X") digitada 
logo a frente de "^p" e, certamente, não permanecerá nenhuma dúvida a respeito.  

Nesse caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o botão "Substituir Tudo", todos as 
marcas de parágrafos existentes no texto serão substituídas pela letra "X", em maiúscula". Como o ponto de inserção 
de texto, no formato de uma barra vertical (" | "), está posicionado no primeiro parágrafo, no local apontado pela seta 
nº 1, ele também será substituído, com isso, visualmente desaparecerá o primeiro parágrafo ou seja, a primeira linha, 
sendo exibida a área de trabalho, desse editor de texto, como mostrado na alternativa constante no gabarito 
divulgado. 
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QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III.”. A questão 44 baseia-se nas Figuras 4(a), 4(b) e 4(c), do Word 
2007. Para resolver corretamente essa questão, era importante observar os seguintes detalhes: (1) a seta nº 1 
(Figura 4(a) aponta o texto digitado que foi selecionado; (2) ao final de cada linha, da Figura 4(a), existe uma quebra 
manual de parágrafo, que é muito diferente de uma marca de parágrafo; (3) encontra-se marcada, na Figura 4(b), o 
item "Definir recuo à esquerda e de 1ª linha com tabulação e Backspace"; e (4) na Figura 4(c) está desmarcado o 
item "A digitação substitui o texto selecionado". 
 
Analisa-se, a seguir, cada uma das assertivas dessa questão: 
� A assertiva I está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "Definir recuo à esquerda e de 

1ª linha com tabulação e Backspace" marcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "TAB", do teclado, o texto 
selecionado será deslocado, para a direita, um espaço de tabulação, que é de 1,25 cm, exatamente como 
mostrado na Figura dessa assertiva e não apagado como sugerido pelo candidato. Ressalte-se que, ao final de 
cada linha selecionada, existe uma marca de quebra de linha manual, sendo que o parágrafo só termina na 
marca de parágrafo logo abaixo da letra "C" da palavra "Carlos" e, por esse motivo, ao serem deslocadas para a 
direita as linhas selecionadas, a marca de parágrafo será deslocada também. 

� A assertiva II está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "A digitação substitui o texto 
selecionado" desmarcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "BACKSPACE", do teclado, o texto selecionado 
será, apenas, desmarcado e não apagado, sendo o cursor do mouse posicionado junto à margem esquerda. 
Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será mostrada exatamente como exibida na Figura dessa 
assertiva. 

� A assertiva III está correta: pressionado-se, uma vez, a tecla "DELETE", do teclado, são excluídas todas as 
linhas selecionadas, assim como as três linhas de quebra manual, fazendo com que outras marcas de parágrafos 
que estavam abaixo desse texto viessem a ser exibidas. Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será 
mostrada exatamente como exibida na Figura dessa assertiva.  

 
QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III”. No enunciado introdutório dessa questão é dito de forma muito 
clara que a linha pontilhada, apontada pela seta nº 2, sob a palavra "João", não foi inserida pelo usuário, mas ela 
passou a ser exibida automaticamente, pelo editor de texto, após esse usuário ter realizado determinada formatação, 
somente nessa palavra, utilizando a caixa de diálogo "Fonte", ou seja, o sublinhado não foi inserido pelo usuário, 
independentemente de seu estilo. Além disso, conforme dito no texto introdutório dessa prova, para resolver as 
questões desta prova o candidato deveria considerar e ater-se, única e exclusivamente, aos recursos 
disponibilizados, tais como as orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes 
das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões. 
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa “D”. A questão 46 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b), do Word 2007. Na 
Figura 5(a), a seta nº 1 aponta para o texto que se encontra selecionado, sendo um parágrafo completo e duas linhas 
de outro parágrafo. A Figura 5(b) mostra a caixa de diálogo "Colunas", ativada a partir da Figura 5(a), na qual 
observa-se que está marcada a opção apontada pela seta nº 2. Nesse caso, pressionando-se o botão "OK", da 
Figura 5(b), esse editor de texto, irá inserir uma quebra de seção contínua, imediatamente a frente da palavra 
"preço", e distribuirá o texto selecionado em duas colunas, como constante na alternativa divulgada com o gabarito 
oficial. 
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III.”. A questão 47 baseiam-se nas Figuras 6(a) e 6(b), do Excel 
2007. A Figura 6(a) mostra a janela principal do Excel 2007. A Figura 6(b) mostra a seguinte fórmula do Excel 2007: 
"=Plan1!B$2". Na Figura 6(a) vê-se que se encontra selecionada a célula "G2", como comprova a inscrição na caixa 
de nome. Conforme dito no enunciado dessa questão, uma determinada pessoa foi orientada a realizar, 
sequencialmente, as seguintes ações, as quais serão apresentadas em figuras, de modo a facilitar a visualização: 
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(1) digitar, no local apontado pela seta nº 1 a fórmula da Figura 6(b): 

 
 

(2) pressionar a tecla "ENTER", do teclado: 

 
 

(3) selecionar a célula apontada pela seta nº 2: 

 
 

(4) posicionar o cursor do mouse, no local apontado pela seta nº 3, até o cursor do mouse se transformar no formato 
de uma pequena cruz ("+");  
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(5) ASSERTIVAS I (CORRETA): arrastar, a alça de preenchimento, até o local apontado pela seta nº 4. Nesse caso, 
ao final dessas ações, pode-se afirmar que será mostrado, na célula G2, o seguinte conteúdo: 1 (ver figura 
imediatamente a seguir). 
 
(5) ASSERTIVA II (CORRETA): arrastar, a alça de preenchimento, até o local apontado pela seta nº 4. Nesse caso, 
ao final dessas ações, pode-se afirmar que será mostrado, na célula J2, o seguinte conteúdo: 7. (ver figura 
imediatamente a seguir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ASSERTIVA III (CORRETA): arrastar, a alça de preenchimento, até o local apontado pela seta nº 5. Nesse caso, 
ao final dessas ações, pode-se afirmar que será mostrado, na célula G6, o seguinte conteúdo: 1. 
(ver figura imediatamente a seguir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 48 – ANULADA. Por um equívoco, foi inserido nessa questão a Figura errada, tornando inválida todas as 
alternativas. A Figura correta é apresentada abaixo. Nessa questão desejava-se que fosse mostrado, no local 
apontado pela seta nº 2, o valor da multiplicação e soma das parcelas 10 * 60 + 15 * 100 + 20 * 250, 
correspondentes, respectivamente, aos empregados "José", "Pedro" e "Lucas". Tal resultado final é de 7.200. Nesse 
caso, para que esse valor passasse a ser mostrado na célula C7, utilizou-se o recurso, do Excel 2007, de fórmula de 
matriz, ou seja, bastou inserir, no local apontado pela seta nº 1 a fórmula "=SOMA(C3:E3*C4:E4)" e, a seguir, 
pressionar, simultaneamente, uma vez, as teclas "CTRL", "SHIFT" e "ENTER", do teclado.  
 



 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO DE RESERVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

 

 

15

 
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa “B”: “passarão a ser exibidas, no IE9, apenas, as páginas eletrônicas dos 
sites “http://www.google.com.br” e “http://www.fundatec.com.br/”. Essa questão baseia-se nas Figuras 9(a) e 9(b), do 
Internet Explorer 9 (IE9). A Figura 9(a) exibe, apenas parte da janela principal do IE9, estando sendo mostrado, 
nesse navegador, em primeiro plano, uma página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre. A Figura 9(b) 
mostra, apenas parte da caixa de diálogo "Opções da Internet", ativada a partir da Figura 9(a), a qual exibe, na caixa 
"Home page", os endereços eletrônicos "http://www.google.com.br/" e "http://www.fundatec.com.br/". Nesse caso, 
considerando as condições constantes nos textos introdutório e propriamente dito, da questão, reproduzidas 
novamente acima, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, a 
guia que exibe a página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre, que se encontra ativa em primeiro plano, 
passará a exibir a página do site "http://www.google.com.br", enquanto a guia que mostra a página eletrônica do 
"http://www.google.com.br", passará a exibir a página "http://www.fundatec.com.br/", conforme divulgado com o 
gabarito oficial. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 53 – MANTIDA alternativa “C”: “5,5% positiva.”. Para o cálculo da taxa real deve-se utilizar a Fórmula 
de Fischer:  

 
Onde:  é a taxa real;  é a taxa aparente (ou taxa da aplicação); e  é a taxa de correção monetária (ou taxa de 

inflação). 
 
Substituindo-se os dados: 

 
 
QUESTÃO 54 – MANTIDA alternativa “C”: “630.”. Sejam x o número de meninas na escola, e y o número de 
meninos na escola. 
Com os dados da questão podemos escrever as equações:  

 
 

Resolvendo o sistema acima encontramos y = 700, ou seja, há 700 meninos na escola. 
Como 90% do total de meninos está no nível fundamental, segue-se que: 0,9 . 700 = 630 
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QUESTÃO 57 – MANTIDA alternativa “A”: “99,99%.”. Para que haja a detecção e neutralização de um incêndio é 
necessário que pelo menos um dos sistemas funcione. Deve-se, portanto, calcular a probabilidade da ocorrência da 
união dos eventos: 

 
 ou 99,99% 

 
QUESTÃO 59 – MANTIDA alternativa “D”: “O coeficiente de variação do novo salário é menor do que o coeficiente 
de variação do antigo salário.”. Para o cálculo solicitado, basta recorrer às propriedades das Medidas de Tendência 
Central e das Medidas de Variabilidade ou Dispersão (vide literatura indicada como referência para o certame). 
 
Fórmula do Coeficiente de Variação:  

Coeficiente de Variação do antigo salário:  

Nova média salarial: µ = 1,2 . 1000 + 200 = 1400 
Novo desvio padrão: σ = 1,2 . 200 = 240 

Novo Coeficiente de Variação:  

 
QUESTÃO 63 – MANTIDA alternativa “B”: “R$ 13,33.”. Para o cálculo da média (que, neste caso, é harmônica), 
devemos dividir o valor total gasto nos 4 anos pela quantidade total adquirida no período: 
 

 
 
Um modo mais fácil e rápido de se encontrar a resposta é recorrer às propriedades das médias aritmética, 
geométrica e harmônica. 
 

FINANÇAS PÚBLICAS 
 
QUESTÃO 66 – MANTIDA alternativa “C”: “Apenas I e III”. No recurso, é solicitado a alteração do gabarito para a 
resposta “b”, que inclui apenas a afirmação III, pois considera a afirmativa I incorreta, em parte, dado que, em sua 
opinião, ao implementar serviços gratuitos como educação e saúde, o Estado está exercendo sua função alocativa. 

Na realidade, o que é mencionado no recurso não se refere à função alocativa, mas à função distributiva, pois 
implementar serviços gratuitos em educação e saúde, o Estado está exercendo um poder de agir sobre a distribuição 
da renda. Veja-se, por exemplo, da bibliografia do concurso, o livro de Musgrave (p. 6 a 17) e Giambiagi (p. 30 a 37). 
Portanto, a resposta C, do gabarito, que inclui as opções I e III, está correta. 
 
QUESTÃO 70 – MANTIDA alternativa “A”: V – F – V – V.”. No recurso, há a solicitação de alteração do gabarito de 
“A” para “C”, com a justificativa de que a última afirmação não destaca se a externalidade é positiva ou negativa, pois, 
segundo consta no recurso, somente a externalidade negativa motiva a presença do Estado na produção de bens 
públicos. 

Na verdade, a última afirmação menciona imperfeições de mercado e externalidades, e não apenas 
externalidades. Quanto às externalidades, não há, para fins de compreensão desta questão, necessidade de 
mencionar se elas são positivas ou negativas. Veja-se, a propósito, o que diz Musgrav (p. 42): “O sistema de 
mercado não é capaz de resolver todos os problemas econômicos. Por um lado, ele pode não funcionar 
adequadamente na presença de ‘externalidades’ (sic)”. Portanto, a resposta A do gabarito está correta. 
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QUESTÃO 71 – MANTIDA alternativa “B”: “ Curva de Lafter.”. Nos recursos, é solicitado a anulação da questão, 
com a alegação de que o conhecimento sobre Curva de Laffer não consta do conteúdo exigido pelo concurso. 

Na verdade, a Curva de Laffer não é indicada, isoladamente, no conteúdo do concurso por ser parte da Teoria 
das Finanças Públicas e Teoria da Tributação. Nesses capítulos, a Curva de Laffer é analisada, por exemplo, em 
Giambiagi, p. 41. Portanto, não procede o pedido de anulação da questão. 

 
QUESTÃO 73 – MANTIDA alternativa “C”: “elevar-se de 5900 para 6000.”. No recurso, há a alegação de que a 
resposta correta é a alternativa E, e não a alternativa C, do gabarito, justificando que decorre dos cálculos, com 
acréscimo de 100 em tributos (T), o que leva a renda de equilíbrio deste país de 5900 para 5500. 

Contudo, a questão menciona um acréscimo de 100 em tributos (T), bem como nos gastos do governo (G). 
Assim, a renda de equilíbrio passa, efetivamente, de 5900 para 6000, como indica a alternativa C, do gabarito.  

Vejamos os cálculos para o ano 2: 
C = Ca + c(Y – T), sendo Ca+500, I=600, T=400 (que passa para 500), G=400 (que passa para 500) e c=0,8: 
C = 500 + 0,8 (Y-500) 
C= 500 + 0,8Y – 400 
Substituindo C em Y = C+I+G 
Y – 500 +0,8y – 400 + 600 + 500 
Y – 0,8Y = 1200 
Y=1200/0,2 
Y=6000. 
Portanto, a resposta do gabarito (alternativa C) está correta. 

 
QUESTÃO 75 – MANTIDA alternativa “A”: “O PPA é a lei que define as prioridades do Poder Executivo para o 
período seguinte e estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”. Inicialmente, deve-se ter em 
conta que a questão pede para ser assinalada a alternativa incorreta quanto ao ciclo orçamentário. Os 
questionamentos referem-se a: 

1) Em relação à alternativa A, que alude ao Plano Plurianual, quanto à expressão “para o período seguinte”, que 
pode ser entendida, na opinião do requerente, como sendo mais de um ano; 

2) Em relação à alternativa D, alega o requerente que essa resposta também está errada, em especial ao fato 
de que a Lei Orçamentária Anual (LOA) não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
das despesas; 

Com relação à alternativa A, o que fica nítido na Constituição Federal de 1988 e em textos complementares que 
tratam do orçamento é a menção de um Plano Plurianual (PPA) como uma programação do governo de longo prazo, 
e leis de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual, que de ocupam de um período (um ano), não podendo estas 
últimas contrariar o PPA. Assim, o texto “para o período seguinte” não pode ser confundido como um período longo. 
Portanto, a resposta A está incorreta (é a resposta desta questão). 
Com relação à resposta D, ela menciona que “A LOA é elaborada pelo Executivo e estima as receitas e autoriza as 
despesas do governo para o ano seguinte”, está correta, pois é essa a lei, e não as outras duas (PPA e LDO) que se 
ocupam desses detalhes do orçamento. O fato de a LOA não dever conter dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação das despesas, em nada altera a resposta. 
Por fim, registro que um dos recursos não ataca a questão ou suas respostas, mas trás comentários e citações de 
dispositivos legais da Constituição e da Lei 4320/1964, e pede a anulação da questão. Não há, por parte do 
requerente, argumentação a favor desse pedido. 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA alternativa “C”: “V – F – V – V – F.”. Os três recursos nesta questão alegam que a 
questão abordou conhecimento previsto na Resolução 40/2001 do Senado Federal, conteúdo que não foi previsto no 
edital. 



 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO DE RESERVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

 

 

18

Na realidade, a resolução mencionada apenas fixa percentuais para a dívida, algo previsto na Constituição 
(Art.52, inc VI) e na Lei complementar. Portanto, é algo que deve ser buscada e conhecida, ao se mencionar, no 
edital, esse tema e essas legislações. 
 
QUESTÃO 78 – MANTIDA alternativa “D”: “Apenas I e III.”. No recurso, é alegado que a tributação, ao contrário do 
que diz a afirmativa I, contribuiu para a redistribuição da renda, mencionando o programa bolsa família. Solicita a 
anulação da questão. 

O argumento constante no recurso é, de fato, algo voltado para o gasto público, e não para a tributação. Além 
do mais, a afirmativa I mencionada renda e também riqueza. 

Na realidade, a observação usual é de que a tributação realmente pouco contribui para o combate à 
concentração da renda e da riqueza no país. Veja-se, por exemplo, a análise de Riani, p. 133. Portanto, a questão 
está correta e deve ser mantida. 

 
QUESTÃO 79 – MANTIDA alternativa “C”: “Apenas I e III.”. No recurso, é questionado a afirmativa I da questão, 
apontada pela banca como certa, mencionando o Art. 167 Inc III da Constituição Federal. Pede a mudança de 
gabarito. 

Deve-se ter em conta a afirmativa I é uma interpretação do dispositivo legal mencionado, pois de os entes da 
federação ficam proibidos de realizarem operações de crédito que excedam as despesas de capital, significa que não 
podem realizar tais operações para fazer frente a gastos correntes. A resposta C do gabarito está correta. 
 
 

CARGO 4 – JORNALISTA REPÓRTER FOTOGRÁFICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas I e III”. A assertiva I da questão afirmava que: “A expressão 
“alento” (l. 06) poderia ser substituída por “ânimo” ou “coragem”, sem considerar mudanças na estrutura, indicando 
um sentimento positivo advindo da chegada de cada manhã.” De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa (2011), os significados possíveis para a palavra “alento” são: 1. Bafo, hálito, respiração; 2. Coragem, 
ânimo; 3 alimento, sustento; 4. Inspiração, estro, entusiasmo, bafagem, bafo. 
Considerando a segunda entrada para a palavra, verificamos que “coragem” é um sinônimo possível para “alento”, 
assim como ”animo”. A assertiva está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa “C”. A quarta assertiva afirmava que: “Na linha 36, caso substituíssemos a 
expressão “que deixamos de lado” por “as quais deixamos de lado”, fazendo a inserção de uma vírgula, haveria 
alteração do sentido original do período.” Nas linhas 35-36 temos o seguinte trecho: “Que o ano nos traga coragem 
para fazer coisas novas, coragem também para lidar com as coisas antigas que deixamos de lado.” 
Verificamos que a alteração sugerida pela questão é de um pronome relativo por outro: “que” por “as quais”, ambos 
tendo como referente o substantivo “coisas” Contudo, a assertiva propõe a inserção de uma vírgula e afirma que esta 
inserção acarretaria modificação do sentido original do texto. Caso procedêssemos a inserção da vírgula, 
deixaríamos de ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, que define o substantivo, e passaríamos a ter uma 
oração subordinada adjetiva explicativa, que apenas traz informações adicionais, mas não essenciais, sobre o termo. 
Assim, a assertiva está correta, pois a inserção da vírgula acarretaria alteração do sentido original do período. 
 
QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa “E”: Apenas II e III”. A assertiva I da questão afirmava que “Em “É difícil não 
sentir esperança.” (l. 01) temos uma oração com sujeito indeterminado.”. Contudo, verificamos tratar-se de um 
período composto por subordinação, no qual estão presentes duas orações: a oração principal “É difícil” e a oração 
subordinada substantiva subjetiva “não sentir esperança”. Assim, a oração subordinada exerce a função de sujeito da 
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oração principal, não sendo esta, portanto, uma oração com sujeito indeterminado e, sim, uma oração com sujeito 
expresso representado por uma oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. A assertiva está, portanto, 
incorreta. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa “D”: “A permissão de uso de bem público por terceiro será feita por lei”. A 
alternativa D é a única incorreta, pois contraria o disposto no art. 15, III da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 27 – MANTIDA alternativa “D”: “II e III.”. Essa questão apresenta, na Figura 1, propriamente dita, dois 
ícones circundados por uma elipse menor. Esses ícones estão de tamanho aproximado ao apresentado pelo sistema 
operacional Windows 7 Starter em um monitor de vídeo de tamanho 15 polegadas. Para facilitar ainda mais a 
resolução da questão, destacou-se e ampliou-se tais ícones, de modo a facilitar a visualização e a resolução da 
questão, entretanto, deve-se considerar que o ícone original, por si só, já seria suficiente para resolver a questão. 
Alegar que houve distorção de tal ícone e que sua ampliação não permitiu resolver adequadamente a questão não 
tem fundamentação técnica.  
 
A assertiva III está correta, pois, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é perfeitamente possível abrir a janela 
"Central de Ações", do "Painel de Controle". Essa assertiva não detalha o processo para abrir tal janela, pois não faz 
parte do escopo da mesma.  

Para abrir a janela "Central de Ações", do "Painel de Controle", bastaria dar um clique, com o botão esquerdo 
do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 4 e, a seguir, dar outro clique, com o mesmo botão, sobre o nome 
"Abrir Central de Ações", ou seja, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é possível abrir a janela "Central de 
Ações", do "Painel de Controle". 
 
QUESTÃO 28 – MANTIDA alternativa “D”: “I e III”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou ponderação 
sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo julgamento de 
que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o programa 
constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
QUESTÃO 29 – MANTIDA alternativa “E”. A questão 43 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b), do Word 2007. A Figura 
3(a) exibe um documento elaborado no Word 2007, no qual a seta nº 1 aponta para o ponto de inserção de texto no 
formato de uma barra vertical (" | "). Sobre a Figura 3(b), considere os seguintes aspectos: (1) essa Figura exibe a 
caixa de diálogo "Localizar e substituir", ativada a partir da Figura 3(a); e (2) digitou-se, nos locais apontados pelas 
setas nº 2 e 3, respectivamente, os caracteres "^p" e "X". Os caracteres "^p" significa uma marca de parágrafo e "X" é 
a letra "xis" em maiúscula e não minúscula. Em caso de dúvida, basta o candidato comparar visualmente, no texto 
introdutório, as letras "xis" das palavras "exibe" apresentadas duas vezes, nesse texto, com a letra "xis" ("X") digitada 
logo a frente de "^p" e, certamente, não permanecerá nenhuma dúvida a respeito.  

Nesse caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o botão "Substituir Tudo", todos as 
marcas de parágrafos existentes no texto serão substituídas pela letra "X", em maiúscula". Como o ponto de inserção 
de texto, no formato de uma barra vertical (" | "), está posicionado no primeiro parágrafo, no local apontado pela seta 
nº 1, ele também será substituído, com isso, visualmente desaparecerá o primeiro parágrafo ou seja, a primeira linha, 
sendo exibida a área de trabalho, desse editor de texto, como mostrado na alternativa constante no gabarito 
divulgado. 
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QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III.”. A questão 44 baseia-se nas Figuras 4(a), 4(b) e 4(c), do Word 
2007. Para resolver corretamente essa questão, era importante observar os seguintes detalhes: (1) a seta nº 1 
(Figura 4(a) aponta o texto digitado que foi selecionado; (2) ao final de cada linha, da Figura 4(a), existe uma quebra 
manual de parágrafo, que é muito diferente de uma marca de parágrafo; (3) encontra-se marcada, na Figura 4(b), o 
item "Definir recuo à esquerda e de 1ª linha com tabulação e Backspace"; e (4) na Figura 4(c) está desmarcado o 
item "A digitação substitui o texto selecionado". 
 
Analisa-se, a seguir, cada uma das assertivas dessa questão: 
� A assertiva I está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "Definir recuo à esquerda e de 

1ª linha com tabulação e Backspace" marcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "TAB", do teclado, o texto 
selecionado será deslocado, para a direita, um espaço de tabulação, que é de 1,25 cm, exatamente como 
mostrado na Figura dessa assertiva e não apagado como sugerido pelo candidato. Ressalte-se que, ao final de 
cada linha selecionada, existe uma marca de quebra de linha manual, sendo que o parágrafo só termina na 
marca de parágrafo logo abaixo da letra "C" da palavra "Carlos" e, por esse motivo, ao serem deslocadas para a 
direita as linhas selecionadas, a marca de parágrafo será deslocada também. 

� A assertiva II está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "A digitação substitui o texto 
selecionado" desmarcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "BACKSPACE", do teclado, o texto selecionado 
será, apenas, desmarcado e não apagado, sendo o cursor do mouse posicionado junto à margem esquerda. 
Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será mostrada exatamente como exibida na Figura dessa 
assertiva. 

� A assertiva III está correta: pressionado-se, uma vez, a tecla "DELETE", do teclado, são excluídas todas as 
linhas selecionadas, assim como as três linhas de quebra manual, fazendo com que outras marcas de parágrafos 
que estavam abaixo desse texto viessem a ser exibidas. Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será 
mostrada exatamente como exibida na Figura dessa assertiva.  

 
QUESTÃO 31 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III”. No enunciado introdutório dessa questão é dito de forma muito 
clara que a linha pontilhada, apontada pela seta nº 2, sob a palavra "João", não foi inserida pelo usuário, mas ela 
passou a ser exibida automaticamente, pelo editor de texto, após esse usuário ter realizado determinada formatação, 
somente nessa palavra, utilizando a caixa de diálogo "Fonte", ou seja, o sublinhado não foi inserido pelo usuário, 
independentemente de seu estilo. Além disso, conforme dito no texto introdutório dessa prova, para resolver as 
questões desta prova o candidato deveria considerar e ater-se, única e exclusivamente, aos recursos 
disponibilizados, tais como as orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes 
das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões. 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa “D”. A questão 46 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b), do Word 2007. Na 
Figura 5(a), a seta nº 1 aponta para o texto que se encontra selecionado, sendo um parágrafo completo e duas linhas 
de outro parágrafo. A Figura 5(b) mostra a caixa de diálogo "Colunas", ativada a partir da Figura 5(a), na qual 
observa-se que está marcada a opção apontada pela seta nº 2. Nesse caso, pressionando-se o botão "OK", da 
Figura 5(b), esse editor de texto, irá inserir uma quebra de seção contínua, imediatamente a frente da palavra 
"preço", e distribuirá o texto selecionado em duas colunas, como constante na alternativa divulgada com o gabarito 
oficial. 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA alternativa “D”: “Estrutura de Tópicos.”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou 
ponderação sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo 
julgamento de que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o 
programa constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
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QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa “B”: “passarão a ser exibidas, no IE9, apenas, as páginas eletrônicas dos 
sites “http://www.google.com.br” e “http://www.fundatec.com.br/”. Essa questão baseia-se nas Figuras 9(a) e 9(b), do 
Internet Explorer 9 (IE9). A Figura 9(a) exibe, apenas parte da janela principal do IE9, estando sendo mostrado, 
nesse navegador, em primeiro plano, uma página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre. A Figura 9(b) 
mostra, apenas parte da caixa de diálogo "Opções da Internet", ativada a partir da Figura 9(a), a qual exibe, na caixa 
"Home page", os endereços eletrônicos "http://www.google.com.br/" e "http://www.fundatec.com.br/". Nesse caso, 
considerando as condições constantes nos textos introdutório e propriamente dito, da questão, reproduzidas 
novamente acima, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, a 
guia que exibe a página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre, que se encontra ativa em primeiro plano, 
passará a exibir a página do site "http://www.google.com.br", enquanto a guia que mostra a página eletrônica do 
"http://www.google.com.br", passará a exibir a página "http://www.fundatec.com.br/", conforme divulgado com o 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa “D”. Essa questão baseia-se nas Figuras 7(a) e 7(b), do Word 2007. Na 
Figura 7(a), a seta nº 2 aponta para um texto que se encontra selecionado, sob a qual destacou-se e ampliou-se 
alguns ícones, de modo a facilitar a visualização e a resolução da questão. A Figura 7(b) mostra, apenas, parte da 
caixa de diálogo "Modificar estilo", ativada a partir da Figura 7(a), que mostra algumas configurações que estão ativas 
no Word 2007. Na Figura 7(b), sabe-se que está marcada a caixa "Adicionar a lista de Estilos Rápidos" e selecionada 
a opção "Apenas neste documento", as quais, intencionalmente, não estão sendo exibidas nessa Figura.  

Após considerar tais aspectos, dando-se um clique, na Figura 7(a), do Word 2007, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, será limpa toda a formatação do texto que se encontra selecionado, 
passando, apenas esse texto, a ter a formatação constante no estilo "Normal", que é "Arial", tamanho "10".  

Portanto, a única resposta correta é a divulgada com o gabarito. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa “A”: “Apenas I.”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou ponderação 
sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo julgamento de 
que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o programa 
constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
 

FOTOJORNALISMO 
 
QUESTÃO 53 – MANTIDA alternativa “E”. A resposta está baseada no que definem dois autores citados na 
bibliografia, Nelson Martins e Thales Trigo, que referem, entre outras, as três características apresentadas na 
questão como relacionadas à noção de resolução. Os autores não relacionam grau de importância ou hierarquia 
superior de uma característica sobre a outra e não fazem referência a “primeira”, ou “segunda” ordem de importância 
para as características que se relacionam à resolução. Como a questão enuncia q “esta característica pode ser 
relacionada com” (grifo da banca), não é possível desconsiderar qualquer das alternativas propostas. 
 
QUESTÃO 55 – ANULADA. A resposta correta (somente as proposições II e III) não consta na grade de respostas. 
 
QUESTÃO 57 – MANTIDA alternativa “E”. O autor Thales Trigo, no livro “Equipamento fotográfico” afirma que 
sensores full frame se referem a uma tecnologia em que “(...) toda a área do fotodiodo é usada na captura da luz 
incidente. Um sensor do tipo ‘full frame’ pode ter qualquer dimensão.” (grifo da banca). Assim, conclui-se que, não 
importando as dimensões do sensor ou nominação pela qual ele é determinado pelo fabricante, a caracterização 
como “full frame” é pertinente às três assertivas apresentadas na questão. 
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QUESTÃO 60 – MANTIDA alternativa “A”. A resposta está baseada no livro “Luz, ciência e magia – guia de 
iluminação fotográfica”, de Fil Hunter, Steven Biver e Paul Fuqua, que consta na bibliografia indicada.  Os autores 
referem a questão nas páginas 35 a 39, tratando de situações em que fotógrafo trabalha com luzes “suaves” ou 
“duras” e, entre estas, afirmam textualmente, na página 39: “Para uma única fonte de luz, o tamanho  é o principal 
fator de influência de seu contraste. Uma fonte de luz pequena é sempre uma fonte de luz dura, e as fontes maiores 
são suaves”. 
 
QUESTÃO 61 – MANTIDA alternativa “E”. Segundo o livro “Fotografia, da analógica à digital”, de Nelson Martins, p. 
81, indicado na bibliografia, “os flashes manuais exigem um ajuste na abertura das lentes para controlar a exposição” 
(grifo da banca). Ainda segundo o mesmo autor, as modificações nas velocidades de obturação são relevantes para a 
questão de movimento ou borramento dos objetos fotografados e, principalmente, para adequação às questões de 
sincronia entre o tempo de obturação e o disparo do flash para que se garanta uma iluminação correta do quadro 
fotografado. Assim, velocidade de obturação não influi na intensidade ou no brilho da iluminação da cena. Ao 
contrário, o flash manual deverá ser controlado pelo diafragma para que a iluminação se mantenha, como proposto 
na questão, aumentando a abertura quando o fotógrafo se distanciar do objeto, e diminuindo quando ele se aproximar 
do objeto fotografado. 
 
QUESTÃO 62 – MANTIDA alternativa “D”. De acordo com o livro “Fotografia, da analógica à digital”, de Nelson 
Martins, p. 55, o obturador “é o dispositivo que regula o tempo que o filme deve ficar exposto à luz. (...) Na prática, 
uma referência importante para o uso do obturador é o movimento do objeto a ser fotografado.” Assim, afirma-se que 
a relação de nitidez que o obturador pode estabelecer para uma imagem se refere à possibilidade de “borramento” ou 
de “congelamento” de uma determinada tomada fotográfica, não de profundidade de campo. Esta, segundo o mesmo 
autor, p. 63, sim se relaciona com a distância focal da objetiva e com a localização do ponto de foco em relação ao 
fotógrafo, além da escala de diafragmas utilizada para uma obtenção. Profundidade de campo não se relaciona com 
velocidade de obturação. 
 
QUESTÃO 69 – MANTIDA alternativa “D”. A questão está explicitamente baseada em um autor (Jorge Pedro de 
Sousa, Uma história crítica do fotojornalismo ocidental), que afirma, na p. 25: “(...) o fotojornalismo necessita de 
processos de reprodução que só se desenvolvem a partir do final do século XIX – até meados do século passado, 
desenhistas, gravuristas e gravuras de madeira eram intermediários entre fotógrafos e fotografias e os leitores. (Fig. 
1) De fato, a publicação direta de fotografias só se tornaria possível com as zincogravuras, que surgiriam ao 
virar do século. Até essa altura, a tecnologia envolvia papel, lápis, caneta, pincel e tinta para desenhar; depois, 
tornava-se necessário recorrer a madeira, cinzéis e serras para criar gravuras.”(grifo da banca). 
 
QUESTÃO 73 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “C” PARA ALTERNATIVA “D”. A questão tem o gabarito 
alterado em função de um dos autores apontados na bibliografia indicar que a assertiva “ilustra como os pixels de 
uma imagem são distribuídos em uma curva variável de baixo a alto contraste”, constante na questão” está correta, 
sendo “verdadeira” e não “falsa” como apontado no gabarito preliminar. De acordo com Thales Trigo, no livro “O 
Equipamento fotográfico”, na p. 220, “(...) um histograma é um gráfico que relaciona o número de pixels com um 
determinado valor (luminosidade ou brilho). O histograma de uma imagem fornece importantes informações sobre a 
exposição e o contraste de uma imagem.” 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA alternativa “B”. A resposta correta está baseada no livro “Luz, ciência e magia – guia de 
iluminação fotográfica”, de Fil Hunter, Steven Biver e Paul Fuqua que consta na bibliografia indicada. Na página 317, 
os autores afirmam que “(...) a câmera digital pode compensar a cor de quase toda luz não padronizada. Além disso, 
pode compensar quase toda mistura de cores de luz. A dificuldade está em uma mistura não uniforme: parte da cena 
é iluminada por uma luz e outras áreas são iluminadas por luzes de outras cores. É esperar demais querer que a 
câmera resolva esses problemas, e temos que pensar melhor do que ela para resolvê-los nós mesmos. A seguir, 
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algumas fontes de luz não padronizada. (...) Lâmpadas fluorescentes são as fontes de luz fora do padrão que os 
fotógrafos encontram com mais freqüência. A luz produzida pelas lâmpadas fluorescentes apresenta um problema 
em especial. Além de ser fora do padrão, vêm em muitas cores diferentes. O tempo de uso muda um pouco a cor 
dessas lâmpadas. Além disso, as pessoas substituem lâmpadas queimadas por outras de tipos diferentes. Depois de 
alguns anos, um ambiente grande pode ter vários tipos de lâmpadas. Um balanço de branco bom para um tipo 
particular pode ser ruim para o resto.” (grifo da banca). 
 
QUESTÃO 77 – MANTIDA alternativa “D”. A resposta está baseada no livro “Luz, ciência e magia – guia de 
iluminação fotográfica”, de Fil Hunter, Steven Biver e Paul Fuqua que consta na bibliografia indicada. Segundo os 
autores, na p. 318, “(...) A figura ilustra dois tipos diferentes de daylight. A casa da esquerda tem sol direto vindo 
através de uma janela sobre o objeto. Essa luz direta do sol será ligeiramente quente. Terá uma inclinação 
ligeiramente do vermelho para o amarelo. À direita, vemos uma situação de daylight diferente. Desta vez, o objeto 
está sendo iluminado pela luz vinda do céu azul mais do que pelos raios diretos do sol. Essa luz é definitivamente 
mais fria. Tem uma boa dose de azul nela.” (grifo da banca). 
 
 

CARGO 5 – TAQUÍGRAFO I 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa “D”. A assertiva II da questão propunha ao candidato: “Na linha 11, a autora 
refere-se ao atraso da Comlurb como algo que tenha tido um papel didático, uma vez que expôs aos frequentadores 
da praia ao resultado de seu hábito de não zelar pelo ambiente.”  Nas linhas 11-13, a autora afirma “Adorei o atraso 
da Comlurb por seu papel didático. Quem andou no calçadão dominical e olhou aquela imundície pode ter pensado, 
caso tenha consciência: e se cada um cuidasse de seu próprio lixo  como pessoas civilizadas?” Assim, verificamos 
que a autora emprega o vocábulo didático, afirmando que o atraso da empresa de limpeza urbana teve este caráter 
para a população, uma vez que a obrigou a ver o resultado de sua conduta. O caráter de conscientização, portanto, 
deriva do ensinamento advindo da experiência vivenciada pela população em decorrência de seu comportamento, o 
que ficou patente em virtude do atraso da COMLURB. Desta forma, a assertiva está correta. 
 
QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa “B”. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 311-
312), “Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente.” 
Eles podem ser: “homógrafos heterofônicos (iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais); 
homófonos heterográficos (iguais na pronúncia e diferentes na escrita) e homófonos homográficos (iguais na escrita e 
na pronúncia)”. 
A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa que apresenta homônimos homográficos, ou seja, 
iguais na pronúncia e na escrita. 
A alternativa A apresenta homônimos homófonos heterográficos (houve (l. 05) e ouve (verbo ouvir conjugado na 3ª 
pessoa do singular do presente do indicativo)); a alternativa B apresenta homônimos homográficos (mate (l. 09) e 
mate (verbo matar conjugado na 1ª pessoa do presente do subjuntivo)); as alternativas C e D apresentam 
homônimos heterofônicos (fora (l. 13) e fora (verbo ser conjugado na 1ª pessoa do pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo) e jogo (l. 45) e jogo (substantivo)) e a alternativa E apresenta homônimos heterográficos (sem (l. 46) e cem 
(numeral)). 
Assim, a alternativa que apresenta homônimos homográficos é a alternativa B. 
 
QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa “A”. A assertiva I afirmava: “Na linha 01, a autora emprega o pretérito 
imperfeito do indicativo, em “Era lixo só”, a fim de descrever o cenário de uma ação ocorrida no passado.”. 
Verificamos que o verbo descreve uma ação passada que transcorreu por um determinado tempo, sendo, portanto, a 
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descrição do cenário. O verbo em questão, o verbo “ser”, está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, “era”, 
conforme Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 203). A forma verbal no pretérito perfeito do verbo “ser”, 
segundo Cegalla, p. 204, para a terceira pessoa do singular, seria “foi” e poderia ser empregada, caso a situação se 
tratasse de uma ação pontual em um tempo passado. Ambos os tempos referem-se ao passado, sendo o pretérito 
imperfeito empregado no caso de ações duradouras, mas terminadas, no passado e o pretérito perfeito empregado 
no caso de ações pontuais e terminadas, também no passado.  
A assertiva II afirmava: “Na linha 01, em “ninguém se atrevia a ir à praia”, o verbo, conjugado no pretérito imperfeito 
do indicativo, poderia ser também conjugado no pretérito perfeito do indicativo, sem alteração da estrutura narrativa e 
do sentido do texto.”. Assim como no caso da primeira assertiva, temos que o pretérito imperfeito é um tempo 
passado que considera a duração da ação e o pretérito perfeito é um tempo passado que trata de ações pontuais. 
Assim sendo, a substituição de um tempo verbal por outro acarretaria alteração da estrutura narrativa do texto, uma 
vez que haveria alteração do foco da ação.  
A questão está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa “E”. A questão solicitava ao candidato: “Considerando o registro coloquial da 
linguagem, assinale a alternativa cuja expressão NÃO pertença a este nível.” 
Na alternativa A, temos a expressão conotativa “dar mais duro”, portanto, esta expressão configura-se como registro 
coloquial. Na alternativa B temos a seguinte expressão: “É o porco pai, a porca mãe e a prole de porquinhos.” Uma 
vez que o vocábulo “porco” designa um animal “suíno”, aplicá-lo metaforicamente para designar pessoas constitui-se 
em linguagem figurada e, portanto, pertencente ao registro coloquial da linguagem. Na alternativa C temos o emprego 
do termo “farofeiro”, termo que refere-se a pessoas que vão à praia, levam comida e deixam os dejetos no local, este 
termo pertence ao registro coloquial. Na alternativa D, temos a expressão “lambança”, também um termo coloquial 
empregado popularmente para designar sujeira e desordem. A alternativa D apresenta a expressão: “Abro a mala do 
carro estacionado” e nesta frase não verificamos o emprego de linguagem figurada ou pertencente ao registro 
coloquial. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, (48ª edição, 2010, p. 98), temos, em língua portuguesa, um 
processo de formação de palavras denominado “redução”, ou seja, o emprego de uma forma reduzida da palavra, 
como em “zoológico” e “zoo”. Assim, a palavra “mala” é uma redução da palavra “porta-mala” e, portanto, não 
pertencente ao registro coloquial da linguagem, mas sim, decorrente de um processo de formação de palavras 
comum em língua portuguesa. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa "B”. De acordo com o Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso 
Pedro Luft, a regência do vocábulo “cabível” demanda o emprego da preposição “em”. Assim o trecho fornecido 
como alternativa seria preenchido como: “as verbas são cabíveis em qualquer orçamento”. A alternativa B apresenta 
o vocábulo “incitados”, cuja regência demanda o emprego da preposição “a”, assim como “igual”, objeto da 
solicitação da questão. Assim, a alternativa correta é a B. 
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa “A”. A assertiva III afirmava que: “Nas linhas 30 e 32, a conjunção 
coordenativa alternativa “Ou...ou” poderia ser substituída pela conjunção coordenativa alternativa “Ora...ora” sem 
alteração do sentido original do texto.” De fato, considerando as duas conjunções propostas, ambas são conjunções 
alternativas e ligam orações no período composto por coordenação. Contudo, o significado destas conjunções não é 
o mesmo. Enquanto a conjunção “ou...ou” indica duas alternativas não concomitantes, ou seja, ou deve-se escolher 
um elemento ou outro, a conjunção “ora...ora” traz em si a ideia de alternância e repetição desta alternância, ora um 
elemento é o escolhido, ora outro, sendo que o primeiro pode voltar a ser o elemento escolhido. A conjunção “ou... 
ou” não traz em si esta ideia de repetição da alternância. Sendo assim, a assertiva está incorreta e a questão, por 
conseguinte, está correta. 
 
QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa “A”. A segunda assertiva da questão afirmava que: “Caso no trecho “não 
haveria cestas de lixo suficientes” (l. 28), o verbo haver fosse empregado como auxiliar na formação da voz passiva, 
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ele deveria ser flexionado da seguinte maneira “Não haviam colocado cestas de lixo suficientes”.” No excerto do texto 
verificamos o emprego do verbo “haver” em sua forma impessoal, portanto, uma oração sem sujeito e na qual não é 
empregado o verbo “colocar”. De acordo com a redação da questão, não se solicitava ao candidato que transpusesse 
o excerto para a voz passiva, mas, sim, que considerasse a flexão do verbo “haver” como auxiliar na formação da voz 
passiva em trecho similar proposto pela questão. No trecho proposto há a inserção de um novo verbo (colocar) e o 
emprego do verbo “haver”, que pode ser flexionado no plural quando empregado como auxiliar, a fim de manter a 
concordância. 
 
QUESTÃO 10 – MANTIDA alternativa “C”. A questão solicitava ao candidato que analisasse o número de orações 
que compunham o período “Quando vejo aquela família que leva da praia suas barracas, cadeirinhas e bolsas, mas 
deixa na areia um rastro de lixo, dá vontade de perguntar: na sua casa também é assim?” 
Analisando-se o período, verificamos que ele é constituído de 5 (cinco) orações. 

(1) Quando vejo aquela família (oração subordinada adverbial temporal) 
(2) que leva da praia suas barracas, cadeirinhas e bolsas, (oração subordinada adjetiva) 
(3) mas deixa na areia um rastro de lixo, (oração coordenada adversativa) 
(4) dá vontade de perguntar: (oração principal) 
(5) na sua casa também é assim? (oração interrogativa transcrita em discurso direto) 

Verificamos os núcleos verbais de cada oração destacados. A alternativa correta, portanto, é a letra C. 
 
QUESTÃO 11 – MANTIDA alternativa “E”. A alternativa E apresentava ao candidato a seguinte afirmação: “Na linha 
43, o vocábulo “que” é empregado como conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva 
objetiva indireta.” Verificamos no trecho da linha 43 a seguinte construção: “o governo pedia à população que não 
cuspisse e escarrasse na rua”. O verbo pedir é um verbo cuja regência pode ser de transitividade direta e indireta. 
Neste caso, verificamos que quem pede, pede algo (objeto direto)  a alguém (objeto indireto). A oração subordinada 
“que não cuspisse e escarrasse na rua” refere-se ao que foi pedido, portanto, complementa o verbo de forma direta. 
A oração em destaque é, portanto, uma oração subordinada substantiva objetiva direta e não indireta. A assertiva 
está, portanto, incorreta e a questão, por conseguinte, está correta. 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa “D”. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 313), o 
sentido denotativo “denota ou designa simplesmente”, enquanto que o sentido conotativo “sugere ou evoca (...) ideais 
associadas, sentimentos, evocações que irradiam da palavra”. A questão solicitava ao candidato: “Assinale a 
alternativa cujo vocábulo NÃO poderia substituir a palavra “coalhada” (l. 33),pois acarretaria mudança do sentido 
original do texto, divergindo do emprego conotativo adotado pela autora.” 
De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o vocábulo “coalhada” pode ter como significados: 
“coagulado, solidificado, como em ‘leite coalhado’”, sendo esta a acepção do vocábulo em sentido denotativo: algo 
solidificado, coagulado por um processo biológico. Verificando o trecho do texto (l. 33-34) do qual a palavra foi 
extraída, verificamos que o vocábulo foi empregado na seguinte situação: “a areia já está coalhada de palitinhos, 
plásticos e cocos, que diferença eu vou fazer?” verificamos que a palavra “coalhada” não está referindo-se a um 
processo biológico que tenha vindo a solidificar a areia, não estando, portanto, o vocábulo empregado em seu sentido 
denotativo. Analisando-se a situação de ocorrência, verificamos tratar-se de emprego conotativo e assim, as 
alternativas A, B, C e E poderiam substituir o vocábulo sem alteração do sentido original do texto. A questão está, 
portanto, correta. 
 
QUESTÃO 19 – MANTIDA alternativa “A”. A terceira assertiva da questão afirmava que: “O vocábulo “chão” (l. 31) 
e o vocábulo “perdão” (l. 32) são acentuados devido à mesma regra”. Verificamos que a assertiva é falsa, pois o 
vocábulo “chão” é um monossílabo tônico terminado em “o”, razão pela qual deve ser acentuado, de acordo com 
Domingos Paschoal Cegalla (48ª edição, 2010, p. 72-73). O vocábulo “perdão” é um vocábulo dissílabo oxítono 
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terminado em “o”, razão pela qual deve ser acentuado (p. 72). As duas palavras não são, portanto, acentuadas 
devido à mesma regra. A assertiva está, portanto, incorreta. 
 
QUESTÃO 26 – MANTIDA alternativa “C”. A assertiva II afirmava que: “O nexo “para que” (l. 14) estabelece a ideia 
de finalidade e exerce a função de conjunção, separando orações em um período composto.” O trecho do qual o 
nexo foi extraído era o seguinte: “Se o mundo vai acabar, para que continuar aquele casamento meia-boca ou seguir 
abrindo mão de pães e doces em nome da duríssima dieta de água e alface?” (l. 14-15). Verificamos que o trecho 
trata-se de uma interrogação direta e temos o pronome interrogativo “que” associado à preposição “para”, 
interrogando sobre a finalidade de algo. Não se trata de conjunção e, portanto, a assertiva está incorreta. 
A assertiva III afirmava que “Na linha 25, poderíamos substituir a expressão “em que” por “quando”, pois ambas são 
semanticamente equivalentes e não haveria a necessidade de outras alterações no período.” Verificamos no texto o 
seguinte trecho: “dizer essas coisas que fariam qualquer um sair correndo em dias normais, em que o mundo não 
acaba?” No trecho, temos o emprego do pronome relativo “que” e da preposição “em”, sendo que esta situação de 
ocorrência refere-se a uma situação temporal. Portanto, esta estrutura é semanticamente equivalente à conjunção 
“quando” e a substituição de um item pelo outro não demanda alteração do período: “quando o mundo não acaba”. A 
assertiva está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas I e III”. A assertiva I da questão afirmava que: “A expressão 
“alento” (l. 06) poderia ser substituída por “ânimo” ou “coragem”, sem considerar mudanças na estrutura, indicando 
um sentimento positivo advindo da chegada de cada manhã.” De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa (2011), os significados possíveis para a palavra “alento” são: 1. Bafo, hálito, respiração; 2. Coragem, 
ânimo; 3 alimento, sustento; 4. Inspiração, estro, entusiasmo, bafagem, bafo. 
Considerando a segunda entrada para a palavra, verificamos que “coragem” é um sinônimo possível para “alento”, 
assim como ”animo”. A assertiva está, portanto, correta. 
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa “C”. A quarta assertiva afirmava que: “Na linha 36, caso substituíssemos a 
expressão “que deixamos de lado” por “as quais deixamos de lado”, fazendo a inserção de uma vírgula, haveria 
alteração do sentido original do período.” Nas linhas 35-36 temos o seguinte trecho: “Que o ano nos traga coragem 
para fazer coisas novas, coragem também para lidar com as coisas antigas que deixamos de lado.” 
Verificamos que a alteração sugerida pela questão é de um pronome relativo por outro: “que” por “as quais”, ambos 
tendo como referente o substantivo “coisas” Contudo, a assertiva propõe a inserção de uma vírgula e afirma que esta 
inserção acarretaria modificação do sentido original do texto. Caso procedêssemos a inserção da vírgula, 
deixaríamos de ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, que define o substantivo, e passaríamos a ter uma 
oração subordinada adjetiva explicativa, que apenas traz informações adicionais, mas não essenciais, sobre o termo. 
Assim, a assertiva está correta, pois a inserção da vírgula acarretaria alteração do sentido original do período. 
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas II e III”. A assertiva I da questão afirmava que “Em “É difícil não 
sentir esperança.” (l. 01) temos uma oração com sujeito indeterminado.”. Contudo, verificamos tratar-se de um 
período composto por subordinação, no qual estão presentes duas orações: a oração principal “É difícil” e a oração 
subordinada substantiva subjetiva “não sentir esperança”. Assim, a oração subordinada exerce a função de sujeito da 
oração principal, não sendo esta, portanto, uma oração com sujeito indeterminado e, sim, uma oração com sujeito 
expresso representado por uma oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. A assertiva está, portanto, 
incorreta. 
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LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 52 – MANTIDA alternativa “D”: “A permissão de uso de bem público por terceiro será feita por lei”. A 
alternativa D é a única incorreta, pois contraria o disposto no art. 15, III da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 
 
QUESTÃO 55 – MANTIDA alternativa “C”: “Se o prefeito julgar o projeto de lei inconstitucional, inorgânico ou 
contrário ao interesse público, poderá vetá-lo, desde que o veto seja total.” O veto do Prefeito a projeto de lei poderá 
ser total ou parcial, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, artigo 77, §§ 1º e 2º. 
 
QUESTÃO 57 – ANULADA. Questão em duplicidade na prova.  
 
QUESTÃO 63 – MANTIDA alternativa “D”: “Apenas I e II”. As afirmativas I e II estão corretas, pois contemplam as 
regras contidas na Lei Complementar nº 611/2009, artigos 14 e 15, do Município de Porto Alegre.  
 
QUESTÃO 67 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas II e III”. As Comissões Parlamentares de Inquérito tem poderes 
próprios das autoridades judiciais no exercício de sua atividade de investigação, de acordo com o artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município de Porto Alegre. 
 
QUESTÃO 70 – MANTIDA alternativa “B”: “A sua iniciativa é restrita ao cidadão”. Para o ajuizamento da Ação 
Popular não basta ser capaz, é necessário ser cidadão, ou seja, possuir a condição de eleitor.  
 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 71 – MANTIDA alternativa “D”: “II e III.”. Essa questão apresenta, na Figura 1, propriamente dita, dois 
ícones circundados por uma elipse menor. Esses ícones estão de tamanho aproximado ao apresentado pelo sistema 
operacional Windows 7 Starter em um monitor de vídeo de tamanho 15 polegadas. Para facilitar ainda mais a 
resolução da questão, destacou-se e ampliou-se tais ícones, de modo a facilitar a visualização e a resolução da 
questão, entretanto, deve-se considerar que o ícone original, por si só, já seria suficiente para resolver a questão. 
Alegar que houve distorção de tal ícone e que sua ampliação não permitiu resolver adequadamente a questão não 
tem fundamentação técnica.  
 
A assertiva III está correta, pois, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é perfeitamente possível abrir a janela 
"Central de Ações", do "Painel de Controle". Essa assertiva não detalha o processo para abrir tal janela, pois não faz 
parte do escopo da mesma.  

Para abrir a janela "Central de Ações", do "Painel de Controle", bastaria dar um clique, com o botão esquerdo 
do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 4 e, a seguir, dar outro clique, com o mesmo botão, sobre o nome 
"Abrir Central de Ações", ou seja, a partir do ícone apontado pela seta nº 4, é possível abrir a janela "Central de 
Ações", do "Painel de Controle". 
 
QUESTÃO 72 – MANTIDA alternativa “D”: “I e III”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou ponderação 
sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo julgamento de 
que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o programa 
constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
QUESTÃO 73 – MANTIDA alternativa “E”. A questão 43 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b), do Word 2007. A Figura 
3(a) exibe um documento elaborado no Word 2007, no qual a seta nº 1 aponta para o ponto de inserção de texto no 
formato de uma barra vertical (" | "). Sobre a Figura 3(b), considere os seguintes aspectos: (1) essa Figura exibe a 
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caixa de diálogo "Localizar e substituir", ativada a partir da Figura 3(a); e (2) digitou-se, nos locais apontados pelas 
setas nº 2 e 3, respectivamente, os caracteres "^p" e "X". Os caracteres "^p" significa uma marca de parágrafo e "X" é 
a letra "xis" em maiúscula e não minúscula. Em caso de dúvida, basta o candidato comparar visualmente, no texto 
introdutório, as letras "xis" das palavras "exibe" apresentadas duas vezes, nesse texto, com a letra "xis" ("X") digitada 
logo a frente de "^p" e, certamente, não permanecerá nenhuma dúvida a respeito.  

Nesse caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o botão "Substituir Tudo", todos as 
marcas de parágrafos existentes no texto serão substituídas pela letra "X", em maiúscula". Como o ponto de inserção 
de texto, no formato de uma barra vertical (" | "), está posicionado no primeiro parágrafo, no local apontado pela seta 
nº 1, ele também será substituído, com isso, visualmente desaparecerá o primeiro parágrafo ou seja, a primeira linha, 
sendo exibida a área de trabalho, desse editor de texto, como mostrado na alternativa constante no gabarito 
divulgado. 
 
QUESTÃO 74 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III.”. A questão 44 baseia-se nas Figuras 4(a), 4(b) e 4(c), do Word 
2007. Para resolver corretamente essa questão, era importante observar os seguintes detalhes: (1) a seta nº 1 
(Figura 4(a) aponta o texto digitado que foi selecionado; (2) ao final de cada linha, da Figura 4(a), existe uma quebra 
manual de parágrafo, que é muito diferente de uma marca de parágrafo; (3) encontra-se marcada, na Figura 4(b), o 
item "Definir recuo à esquerda e de 1ª linha com tabulação e Backspace"; e (4) na Figura 4(c) está desmarcado o 
item "A digitação substitui o texto selecionado". 
 
Analisa-se, a seguir, cada uma das assertivas dessa questão: 
� A assertiva I está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "Definir recuo à esquerda e de 

1ª linha com tabulação e Backspace" marcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "TAB", do teclado, o texto 
selecionado será deslocado, para a direita, um espaço de tabulação, que é de 1,25 cm, exatamente como 
mostrado na Figura dessa assertiva e não apagado como sugerido pelo candidato. Ressalte-se que, ao final de 
cada linha selecionada, existe uma marca de quebra de linha manual, sendo que o parágrafo só termina na 
marca de parágrafo logo abaixo da letra "C" da palavra "Carlos" e, por esse motivo, ao serem deslocadas para a 
direita as linhas selecionadas, a marca de parágrafo será deslocada também. 

� A assertiva II está correta: como esse editor de texto está configurado com o item "A digitação substitui o texto 
selecionado" desmarcado, ao se pressionar uma vez, a tecla "BACKSPACE", do teclado, o texto selecionado 
será, apenas, desmarcado e não apagado, sendo o cursor do mouse posicionado junto à margem esquerda. 
Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será mostrada exatamente como exibida na Figura dessa 
assertiva. 

� A assertiva III está correta: pressionado-se, uma vez, a tecla "DELETE", do teclado, são excluídas todas as 
linhas selecionadas, assim como as três linhas de quebra manual, fazendo com que outras marcas de parágrafos 
que estavam abaixo desse texto viessem a ser exibidas. Nesse caso, a área de trabalho, do Word 2007, será 
mostrada exatamente como exibida na Figura dessa assertiva.  

 
QUESTÃO 75 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III”. No enunciado introdutório dessa questão é dito de forma muito 
clara que a linha pontilhada, apontada pela seta nº 2, sob a palavra "João", não foi inserida pelo usuário, mas ela 
passou a ser exibida automaticamente, pelo editor de texto, após esse usuário ter realizado determinada formatação, 
somente nessa palavra, utilizando a caixa de diálogo "Fonte", ou seja, o sublinhado não foi inserido pelo usuário, 
independentemente de seu estilo. Além disso, conforme dito no texto introdutório dessa prova, para resolver as 
questões desta prova o candidato deveria considerar e ater-se, única e exclusivamente, aos recursos 
disponibilizados, tais como as orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes 
das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões. 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA alternativa “D”. A questão 46 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b), do Word 2007. Na 
Figura 5(a), a seta nº 1 aponta para o texto que se encontra selecionado, sendo um parágrafo completo e duas linhas 
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de outro parágrafo. A Figura 5(b) mostra a caixa de diálogo "Colunas", ativada a partir da Figura 5(a), na qual 
observa-se que está marcada a opção apontada pela seta nº 2. Nesse caso, pressionando-se o botão "OK", da 
Figura 5(b), esse editor de texto, irá inserir uma quebra de seção contínua, imediatamente a frente da palavra 
"preço", e distribuirá o texto selecionado em duas colunas, como constante na alternativa divulgada com o gabarito 
oficial. 
 
QUESTÃO 77 – MANTIDA alternativa “D”: “Estrutura de Tópicos.”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou 
ponderação sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo 
julgamento de que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o 
programa constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
QUESTÃO 78 – MANTIDA alternativa “B”: “passarão a ser exibidas, no IE9, apenas, as páginas eletrônicas dos 
sites “http://www.google.com.br” e “http://www.fundatec.com.br/”. Essa questão baseia-se nas Figuras 9(a) e 9(b), do 
Internet Explorer 9 (IE9). A Figura 9(a) exibe, apenas parte da janela principal do IE9, estando sendo mostrado, 
nesse navegador, em primeiro plano, uma página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre. A Figura 9(b) 
mostra, apenas parte da caixa de diálogo "Opções da Internet", ativada a partir da Figura 9(a), a qual exibe, na caixa 
"Home page", os endereços eletrônicos "http://www.google.com.br/" e "http://www.fundatec.com.br/". Nesse caso, 
considerando as condições constantes nos textos introdutório e propriamente dito, da questão, reproduzidas 
novamente acima, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, a 
guia que exibe a página eletrônica da Câmara Municipal de Porto Alegre, que se encontra ativa em primeiro plano, 
passará a exibir a página do site "http://www.google.com.br", enquanto a guia que mostra a página eletrônica do 
"http://www.google.com.br", passará a exibir a página "http://www.fundatec.com.br/", conforme divulgado com o 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 79 – MANTIDA alternativa “D”. Essa questão baseia-se nas Figuras 7(a) e 7(b), do Word 2007. Na 
Figura 7(a), a seta nº 2 aponta para um texto que se encontra selecionado, sob a qual destacou-se e ampliou-se 
alguns ícones, de modo a facilitar a visualização e a resolução da questão. A Figura 7(b) mostra, apenas, parte da 
caixa de diálogo "Modificar estilo", ativada a partir da Figura 7(a), que mostra algumas configurações que estão ativas 
no Word 2007. Na Figura 7(b), sabe-se que está marcada a caixa "Adicionar a lista de Estilos Rápidos" e selecionada 
a opção "Apenas neste documento", as quais, intencionalmente, não estão sendo exibidas nessa Figura.  

Após considerar tais aspectos, dando-se um clique, na Figura 7(a), do Word 2007, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, será limpa toda a formatação do texto que se encontra selecionado, 
passando, apenas esse texto, a ter a formatação constante no estilo "Normal", que é "Arial", tamanho "10".  

Portanto, a única resposta correta é a divulgada com o gabarito. 
 
QUESTÃO 80 – MANTIDA alternativa “A”: “Apenas I.”. O recurso não traz nenhuma argumentação ou ponderação 
sobre erro na questão ou em suas alternativas, apenas há a solicitação de anulação da questão pelo julgamento de 
que a prova está muito difícil. Ressalte-se, nesse caso, que a prova foi elaborada de acordo com o programa 
constante no edital, respeitando-se, rigorosamente, a bibliografia básica. 
 
 

 
Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2012. 
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