
 
Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito das provas objetivas, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 3: Recurso não procede. Candidatos alegam não concordar com o plural do substantivo 
“simples”. “Símplice” é, conforme o Houaiss, a forma divergente culta de “simples” cujo plural é 
“símplices”. Portanto, o termo é uma variante pluralizada do substantivo “simples”. Caberia ainda 
endossar que tanto “simples” como “símplice”, embora possam variai semanticamente, derivam do 
mesmo vocábulo latino simplice (LUFT, Celso Pedro. FERANDES, Francisco. Dicionário Brasileiro 
Globo). Por conseguinte, o plural é o mesmo para ambas as palavras. 
 
Questão 6: Recurso não procede. Candidato alega o uso da crase na expressão “desde as 14h”. 
Entretanto, a preposição “desde” desautoriza o uso da crase no caso acima. 
 
Questão 8: Recurso não procede. Candidato alega que a alternativa correta seria a B. Porém, não 
apresenta nenhum argumento que sustente sua tese.  
O uso de “devem haver” e “querem”, nos casos dados pelo enunciado, tornam ilegítimo o acerto da 
questão requerida pelo candidato. Isto porque, no contexto em que se encontram, os termos em tela 
permanecem no singular.  
 
Questão 9: Recurso não procede. Candidato alega que a figura de linguagem evocada na expressão 
“teto amigo” é uma metáfora, e não uma metonímia como defende esta banca. Primeiramente, 
caberia aqui ressaltar que a metáfora, grosso modo, transfere o significado de uma palavra para 
outra. Isto não ocorre no enunciado em apreço, e não se justifica aqui nenhuma das variantes da 
metáfora (símile e catacrese). O termo conjuntivo que aparece nas catacreses (“pé da mesa”, “boca 
do túnel”, “embarcar no trem”, “maçã do rosto” etc) não se encontra em “teto amigo”.  
Não resta dúvida que a locução “teto amigo” é uma metonímia, figura de linguagem caracterizada 
pela substituição do todo pela parte (BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa, 37ª ed., 
pg.329).  A locução se refere claramente a uma casa hospitaleira, mas que foi elipsada por uma de 
suas partes (o teto). 
Cumpre ainda ressaltar que o conteúdo desta questão está dentro do programa, já que ele versa 
sobre o sentido figurado das palavras.   
 
Questão 12: Recurso não procede. Em resposta ao recurso, segundo fontes de pesquisas utilizadas 
para elaboração da questão, disponíveis em: 

https://blogbringit.com.br/curiosidades/armazenamento-conheca-as-principais-caracteristicas-de-
dispositivo/ 
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/do-disquete-ao-pendrive-veja-evolucao-do-
armazenamento-movel.html 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido 

O Disco rígido ou disco duro, popularmente chamado também de HD (derivação de HDD do inglês 
Hard Disk Drive), atualmente comporta em sua maior capacidade até 3 T ou 2.793,96 GB de 
armazenamento. 
Há também os Discos Rígidos portáteis, na categoria SSD, como descrito no site de pesquisa 
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/08/ssd-de-16-tb-lancado-pela-samsung-e-o-maior-disco-
rigido-do-mundo.html que comportam até 16 TB de armazenamento. 

Enquanto segundo pesquisas, a Kingston é empresa que possui o maior pendrive, ou conhecido 
como USB, o Data Traveler HyperX Predator na versão 3.0 com capacidade de armazenamento de 
1 TB ou 931,32 GB, tornando-se o mais pendrive potente do mundo, que fará leitura e gravação de 
arquivos em velocidades de 240 MB/s e 160MB/s, respectivamente. Fonte de pesquisa, disponível 
em https://www.techenet.com/2013/01/kingston-digital-anuncia-drive-usb-3-0-com-1-tb-a-maior-
capacidade-a-nivel-mundial/  
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Segundo site de consulta https://www.infowester.com/dvd.php a capacidade de armazenamento 

padrão do DVD-RW é de 4,7 GB mas existem mídias sendo desenvolvidas, com capacidade 
conforme quadro abaixo: 

 
Também, segundo site de pesquisa https://www.infowester.com/cartoesflash.php o padrão de 

armazenamento de um Cartão de Memória XD é de 2GB. Entretanto, há um cartão de Memória xD-
Picture, disponível no mercado quase que exclusivamente para câmeras digitais da marca Fujifilm 
que na teoria, terá a capacidade de armazenamento de até 8 GB.  
A proposta da questão, através de seu enunciado e alternativas, foi identificar o conhecimento do 
candidato em noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas. 
Dentre as descrições no recurso, o maior dispositivo que contém a capacidade de armazenar a maior 
quantidade de informações, somando arquivo, pastas e programas é o Disco Rígido, contemplada 
na alternativa C. 
 
Questão 13: Recurso não procede. Em resposta ao recurso, a Banca Examinadora julga que houve 
erro de interpretação por parte do candidato, uma vez que o mesmo não se atentou à figura do 
enunciado, conforme imagem abaixo: 
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A figura mostra que houve um erro de escrita por parte da usuária, no caso Nayara, que digitou na 
Barra de Endereços o site https://www.itapetininga.sp.gov ao invés do site correto, 

https://www.itapetininga.sp.gov.br/ como mostra figura abaixo: 

 
 

No caso, a usuária esqueceu-se do complemento (.br) para redirecionar corretamente ao site da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, o que contempla a alternativa B como correta. 
 
Questão 35: Recurso não procede. A referida questão está suportada pelo Manual de Contabilidade 
Pública – MCASP – 7ª edição, conforme segue o item: 
“2.4.2.1. Reconhecimento da VPA antes da ocorrência da arrecadação da receita orçamentária 
Exemplo: 
Considere que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse caso, o reconhecimento do direito e da VPA deve ser 
feito no momento do fato gerador e não no momento da arrecadação, que ocorrerá futuramente. 
a. No momento do fato gerador (1º de janeiro): 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre Patrimônio e a Renda 
Neste caso, o registro da VPA aumenta o resultado patrimonial, constituindo um fato 
modificativo. (grifo meu).” 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 
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