CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CONCURSO PÚBLICO Nº001/2014
RESPOSTAS DE RECURSOS – GABARITO

CANDIDATO: DAVID AYMAR RONCONI BRUNO - FÁTIMA SOLANGE JOSÉ - PAULA
PATRÍCIA DOS SANTOS
CARGO: TÉCNICO JURÍDICO
QUESTÃO: 27
RESULTADO: DEFERIDO.
RESPOSTA: Erro formal na elaboração da questão, pois nas alternativas “a” e “b” constam
a alternativa como Administrado, no entanto deveria constar Administrador, de maneira que
tal falha compromete a questão, sendo que a melhor solução é a sua anulação, a fins de
evitar prejuízos aos candidatos.
CANDIDATA: SILEIA DURAN JANUARIO DE SOUSA
CANDIDATA: IZABEL CAMARGO DA SILVA SANTOS
CARGO: ZELADOR
QUESTÃO: 39
RESULTADO: DEFERIDO.
RESPOSTA: Será retificado da letra A para letra E, no qual a argumentação dos candidatos
procede.
CANDIDATO: PAULA PATRÍCIA DOS SANTOS - LEANDRO PIRES NEVES
CARGO: TÉCNICO JURÍDICO
QUESTÃO: 5
RESULTADO: INDEFERIDO
RESPOSTA: A resposta da questão está correta, pois o pretérito perfeito composto traduz
um fato passado repetido, ou que se prolonga até o presente:
“Meu trato com Marcoré tem decorrido sem problemas, num entendimento completo.”
(Antônio Olavo Pereira)
O presente do modo indicativo pode ser usado, em lugar do imperativo, para se dar uma
ordem atenuada, menos impositiva, como no exemplo:
“Ninguém desce das redes, fora da hora de acampar para refeições.” (Edy Lima)
O pretérito imperfeito do modo indicativo pode substituir o futuro do pretérito, principalmente
na linguagem informal, como no exemplo:
Se ela me preferisse ao namorado, não fazia mau negócio.
O futuro do presente do modo indicativo pode ser substituído, sobretudo na linguagem
coloquial, por locuções constituídas pelo presente do indicativo dos verbos ir, ter ou haver +
infinitivo do verbo principal, como no exemplo:
Eu vou dizer tudo, tudo o que vi.
O futuro do pretérito do modo indicativo exprime um fato futuro situado no passado, como
no exemplo:
Prometeste-me que não me desobedecerias mais.
19 de novembro de 2014.
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