
 

Câmara Municipal de Macaparana – CNPJ: 11.287.893/0001-14, Avenida João Francisco, 110, Centro, 

Macaparana-PE, CEP:55.865-000 | Fone: (81) 3639-1291. 
www.macaparana.pe.leg.br // cmv.macaparana@gmail.com                                            

 

1 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Macaparana, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA as Respostas dos Recursos: Questões e Gabaritos, 
conforme a seguir: 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
 

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

07 -  

08 -  

09 -  

10 10 IMPROCEDENTE                                                                                                                                                  
GABARITO MANTIDO: LETRA B. 
JUSTIFICATIVA: 
A questão 10 versa sobre acentuação gráfica. Nela, a alternativa da 
letra ‘A’ apresenta as palavras ‘país’, saída’ e ‘raízes, que possuem a 
mesma justificativa de acentuação gráfica:                   ‘i’ tônico formando 
a segunda vogal do hiato -, portanto, correta.  Quanto à alternativa 
‘B’, as palavras “contrário’ e “miséria” são paroxítonas terminadas em 
ditongo oral crescente, regra que, mesmo após a reforma do acordo 
ortográfico, não houve alteração. Diferente das paroxítonas 
terminadas nos grupos ‘oo’ e  ‘ee’ e com ditongo aberto ‘éi’ e ‘ói’, 
cujas regras foram modificadas. Desse modo, é preciso destacar que 
as normas ou regras de acentuação solicitadas no conteúdo do edital 
diferem de questões fonética e acidental (preferência de Portugal), 
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tendo em vista que prioriza a norma culta de acentuação em vigor da 
Língua Portuguesa Brasileira.    
 

11 11 IMPROCEDENTE                                                                                                                                                     
GABARITO MANTIDO: LETRA E. 
JUSTIFICATIVA: 
A palavra ‘ACREDITAR’ possui em sua formação a   derivação 
parassintética,   tendo em vista que há o acréscimo dos afixos 
simultâneos (prefixo e sufixo) ao radical para a constituição da 
palavra e, assim, gerar sentido. Desse modo, o vocábulo formado   por 
derivação parassintética não consegue gerar sentido se for retirado o 
seu prefixo ou o seu sufixo. Diferentemente do que   ocorre no 
processo de formação por derivação prefixal e sufixal, em que se pode 
retirar um dos afixos e a palavra ainda gerar sentido como 
INfelizMENTE: INfeliz (retirada do sufixo); felizMENTE (retirada do 
prefixo). Portanto, o termo ‘acreditar’ advém de uma formação por 
derivação parassintética. 

12 12 IMPROCEDENTE                                                                                                                                                  
GABARITO MANTIDO: LETRA E. 
JUSTIFICATIVA: 
A questão 12 apresenta o assunto acerca do emprego de crase. No 
trecho: ‘ mas graças a ações solidárias eu venho almoçar todos os 
dias.’, não ocorre crase devido ao termo ‘a’ ser apenas uma 
preposição, sem a fusão do artigo definido feminino ‘a’, logo, sem o 
acento grave. Conforme regra, não haverá a ocorrência de crase 
diante de palavras femininas no plural ou genéricas, quando forem 
antecedidas somente da preposição ‘a’ . 
 

13 - IMPROCEDENTE                                                                                                                                                         
GABARITO MANTIDO: LETRA D 
JUSTIFICATIVA: 
Quanto à questão de concordância verbal, tem-se o sujeito formado 
pela expressão pronominal indefinida ‘cada uma’ – na terceira pessoa 
do singular- seguido de termo especificador no plural ‘das famílias’ 
(adjunto adnominal). Nesse caso, o verbo concorda em número com 
o sujeito a que se refere, que é ‘cada uma’ na terceira pessoa do 
singular,    retomado pelo pronome relativo QUE,  e não, com o 
especificador  ‘das famílias’. 

14 14 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA A. 
JUSTIFICATIVA: 
O gênero charge possui um teor crítico. Assim, o enunciado da 
questão 14 atenta à criticidade construída ao relacionar o problema 
da fome a aparatos tecnológicos, tendo como resposta correta a 
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CARGOS: 01 – AGENTE LEGISLATIVO/ 03 – AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA/ 
04 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (INFORMÁTICA) 

 

alternativa “A”: ‘disparidade econômica e social da sociedade 
brasileira.’ 
Em relação à alternativa da “E” está incorreta, porque a crítica não se 
constrói  devido à ‘capacidade de a tecnologia denunciar realidades 
distintas.’ Ou seja, não há criticidade no tocante à destreza do 
aparelho tecnológico ser usado para fazer denúncia. 

15 -  

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 18 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: B 
JUSTIFICATIVA: 
A alternativa D indica que a BIOS faz a detecção e identificação de 
todos os componentes de hardware conectados à máquina. Essa 
afirmação é correta, uma vez que no momento em que você liga o 
seu PC, a BIOS identifica todos os componentes conectados à placa-
mãe, as informações salvas no CMOS (que armazena os parâmetros 
de configuração da placa, acessíveis pelo menu Setup), como qual 
unidade será carregada primeiro, altera a velocidade do processador 
(overclock e underclock) e checa também o relógio interno. 
Componentes como Monitor, Impressora, Discos externos, entre 
outros, são todos checados antes da inicialização do Sistema 
Operacional, ou seja, ainda sob a competência da BIOS, antes de ser 
passado o controle para a memória RAM. 
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito, a letra “B”.  

19 19 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: E 
JUSTIFICATIVA: 
A Justificativa enviada pelo candidato parte de uma fonte que 
reafirma a veracidade de todas as cinco funções apresentadas na 
questão (I, II, III, IV e V).   
Por isso, a banca mantém o gabarito, a letra “E”.  
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20 -  

21 -  

22 22 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: E 
JUSTIFICATIVA: 
Uma extranet é uma rede privada que utiliza a tecnologia da Internet 
e do sistema de telecomunicações públicas em segurança da partilha 
de informação de uma empresa ou operações com os fornecedores, 
fornecedores, parceiros, clientes ou outras empresas. Uma extranet 
pode ser visto como parte da intranet de uma empresa que é 
estendida para os usuários fora da empresa. Mas, diz-se que se uma 
intranet está conectada à internet e permite o acesso a partes de sua 
rede a pessoas fora da empresa, essa rede torna-se uma extranet. 
 
Na afirmativa IV, o sujeito da frase é um diretor, ou seja, um 
funcionário que está acessando dados corporativos da empresa que 
trabalha através de uma senha de acesso, essa ação é chamada de 
intranet. Quando uma intranet está conectada à internet permitindo 
o acesso a partes de sua rede a pessoas fora da empresa como 
fornecedores, parceiros, clientes ou outras empresas, então recebe o 
nome de extranet.  
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “E”.  

23 23 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: B 
JUSTIFICATIVA: 
É errado o que se apresenta na afirmativa I, uma vez que a memória 
ROM serve para armazenar alguns componentes de softwares, como 
os firmwares.  
Na ROM de uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar as 
rotinas matemáticas que o estudante pode realizar ao usá-la. Já no 
caso de celulares, normalmente as ROMS carregam o sistema 
operacional e os softwares básicos do aparelho. 
Diante do exposto, a única afirmativa correta é a II.  

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 28 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: C 
JUSTIFICATIVA: 
Tanto periféricos de entrada ou de saída estão ligados à CPU.  
Os periféricos de entrada são todos aqueles que enviam dados para 
o CPU, por exemplo: mouse, teclado, microfone, Scanner, etc. Esses 
periféricos são conectados ao computador e tem a função de receber 
dados seja para armazenamento ou para interpretar uma ação.  

http://www.macaparana.pe.leg.br/
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Os periféricos de saída tem a função de retirar dados para fora do 
computador, seja em forma de texto, vídeos, imagens, ou outro tipo. 
Diante do exposto, a alternativa “E” está correta. A banca mantém o 
gabarito preliminar.  

29 29 QUESTÃO ANULADA 

30 -  

31 31 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: B 
JUSTIFICATIVA: 
Dados e informações são sinônimos quando processados passam a 
representar informações. Dados e informações são semelhantes 
quando queremos comunicar valores que trafegam em um canal de 
comunicação ou que estão armazenados em um dispositivo. Por 
exemplo, na frase: “meu HD queimou e perdi todos os dados que 
estavam nele”. Se o termo dados fosse substituído por informações 
teria o mesmo significado. 
Porém, são diferentes quando queremos falar de diferentes estágios 
da obtenção e interpretação de dados. “Consegui recuperar vários 
dados brutos, mas não todas as informações”. 

32 -  

33 33 PROCEDENTE 
GABARITO ALTERADO: LETRA: D 
JUSTIFICATIVA: 
A última afirmativa se caracteriza como falsa, pois o funcionamento 
do acesso remoto independe de servidor.  

34 -  

35 -  

36 36 QUESTÃO ANULADA 

37 37 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: C 
JUSTIFICATIVA: 
Com exceção de projetos VBA (macros), todas as alternativas 
apresentadas na questão (A, B, D e E) podem ser utilizadas no Excel 
on line.  
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito, a letra “C”.  

38 -  

39 39 IMPROCEDENTE 
GABARITO MANTIDO: LETRA: B 
JUSTIFICATIVA: 
A alternativa B está incorreta. É possível remover o fundo de foto no 
Power Point.  
É possível inserir ícones que permitem o acesso tanto a páginas da 
internet quanto a arquivos do computador.  

40 -  
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CARGO: 02 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
 

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 -  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  
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NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

07 -  

08 -  

09 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 -  
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CARGO: 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (MATEMÁTICA) 

 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 18 IMPROCEDENTE  
GABARITO MANTIDO: LETRA: B 
JUSTIFICATIVA: 
O MDC entre dois números é obtido pelo produto dos fatores comuns 
de menor expoente de cada um deles. Na questão 18 pede-se o MDC 
entre os números 2 𝑛 × 3 5𝑝 × 5 3𝑡 e 2 3𝑛 × 3 𝑝 × 5 2𝑡 com 𝑛, 𝑝,𝑡 
naturais. Adotar zero para algum dos valores 𝑛, 𝑝,𝑡 é uma 
particularidade. Além disso, não é um consenso que zero seja um 
número natural. Os Professores Elon Lajes, Paulo Cezar, Eduardo 
Wagner e Augusto César, por exemplo, em livro lançado pela SBM 
(Sociedade Brasileira de Matemática), A Matemática do Ensino Médio 
(edição 9), Vol. 1, da Coleção do Professor de Matemática, afirma, à 
página 30, que “existe um único número natural, chamado um e 
representado pelo símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro. 

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 23 IMPROCEDENTE  
GABARITO MANTIDO: LETRA: A 
JUSTIFICATIVA:  
Se a velocidade do veículo é de 90 Km/h, então percorrerá 45 km em 
30 minutos. Para um veículo percorrer 45 Km a uma velocidade de 
60Km/h, temos:  
 
𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜            𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 
60 𝐾𝑚   … …   60 𝑚𝑖𝑛 
45 𝐾𝑚  … …    𝑥  
 
60𝑥 = 45 × 60 ⇒        𝑥 = 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  
 
45 =   3 
60      4   𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎  

http://www.macaparana.pe.leg.br/
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Macaparana, 13 de dezembro de 2022. 
Câmara Municipal de Macaparana-PE 
Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnologico – IDHTEC  
 
 

 

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 31 QUESTÃO ANULADA. 

32 -  

33 33 QUESTÃO ANULADA.  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  
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