
CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT 
CONCURSO PUBLICO Nº 001/2010 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 AO EDITAL  001/2010 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Claudia, Estado de Mato Grosso, Sr. Antonio 
Roberto Dalmaso e a Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada pela 
Portaria 003/2010, torna público resultado do julgamento dos recursos apresentados 
nos seguintes termos:  
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo de Contador 
que foram analisados pela banca examinadora, exarando os pareceres, conforme 
segue:  
 

Recurso de Sandra Regina Silva. 
Questão 05 
O objetivo da questão era verificar qual das estrofes da música “Metáfora” de Gilberto 
Gil, seria verdadeiramente uma metáfora. A resposta (a), (b), (c) e (d) são afirmações 
feita pelo compositor; já resposta (e) o compositor coloca a termo “lata” para o 
“incontível”, comparando o que contém e o que não pode ser contido. Portanto julgo 
INDEFERIDO o recurso, mantendo o gabarito. 
Questão 06 
Na gravura de Escher se observam duas mãos desenhando uma a outra. A referência é, 
portanto aos textos literários, que descrevem, por meio de palavras, o procedimento 
utilizado para construção do discurso. Esse recurso é conhecido por metalinguagem. A 
alternativa (a) está incorreta, pois os jornais usam de uma linguagem objetiva e clara 
para relatar os fatos (linguagem referencial). A alternativa (b) está errada porque esse 
recurso não costuma ser encontrado nos textos publicitários (linguagem apelativa). A 
alternativa (c) também está errada porque essa não é uma linguagem usada nos textos 
científicos, pois trata do texto em si. Com relação à alternativa (e), os manuais de 
instrução (textos injuntivos) apresentam instruções claras sobre determinado 
procedimento, não abrindo espaço para esse tipo de recurso. Portanto julgo 
INDEFERIDO, mantendo o gabarito. 
 
Recurso de Cristiano Norberto dos Santos 
Questão 07 
DEFERIDO, recurso está correto, na verdade a resposta é a “E” e não a “D”, altera 
gabarito.  
Questão 04 
A alternativa (a) está errada porque nenhuma imagem indica uso terapêutico do 
cigarro. No caso da alternativa (b), a imagem em questão mostra os efeitos 
destruidores de componentes presentes em cigarros e pesticidas. A opção (c) está 
incorreta, pois a imagem que mostra uma criança tem, justamente, a preocupação de 
denunciar que o cigarro pode afetar as pessoas que não fumam, inclusive as crianças. 
O erro na alternativa (e): há também as imagens da criança e do feto, que sofrem 
passivamente os efeitos nocivos do cigarro. Apenas a alternativa (d) relaciona 
corretamente os elementos verbais e não verbais do gênero textual em questão. 
Portanto julgo INDEFERIDO o recurso, mantendo o gabarito. 
 
 
 



Recurso de Aline Marcelo Lerner 
Questão 01 
O item (I) está errado porque o autor explicitamente diz: “A leitura do mundo precede 
a leitura da palavra”. O item (II) igualmente está errado porque igualmente no texto o 
autor diz: “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência”. O item (III) também está 
errado, pois o autor diz: “Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”. O item 
(IV) é a única possibilidade correta tendo em vista a afirmação: “A compreensão do 
texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto”. Já o item (V) está errado, tendo em vista a afirmação: “Ao ir 
escrevendo este texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato 
de ler se veio dando na minha experiência existencial.” Portanto julgo INDEFERIDO o 
recurso, mantendo o gabarito. 
Questão 04 
A alternativa (a) está errada porque nenhuma imagem indica uso terapêutico do 
cigarro. No caso da alternativa (b), a imagem em questão mostra os efeitos 
destruidores de componentes presentes em cigarros e pesticidas. A opção (c) está 
incorreta, pois a imagem que mostra uma criança tem, justamente, a preocupação de 
denunciar que o cigarro pode afetar as pessoas que não fumam, inclusive as crianças. 
O erro na alternativa (e): há também as imagens da criança e do feto, que sofrem 
passivamente os efeitos nocivos do cigarro. Apenas a alternativa (d) relaciona 
corretamente os elementos verbais e não verbais do gênero textual em questão. 
Portanto julgo INDEFERIDO o recurso, mantendo o gabarito. 
Questão 06 
Na gravura de Escher se observam duas mãos desenhando uma a outra. A referência é, 
portanto aos textos literários, que descrevem, por meio de palavras, o procedimento 
utilizado para construção do discurso. Esse recurso é conhecido por metalinguagem. A 
alternativa (a) está incorreta, pois os jornais usam de uma linguagem objetiva e clara 
para relatar os fatos (linguagem referencial). A alternativa (b) está errada porque esse 
recurso não costuma ser encontrado nos textos publicitários (linguagem apelativa). A 
alternativa (c) também está errada porque essa não é uma linguagem usada nos textos 
científicos, pois trata do texto em si. Com relação à alternativa (e), os manuais de 
instrução (textos injuntivos) apresentam instruções claras sobre determinado 
procedimento, não abrindo espaço para esse tipo de recurso. Portanto julgo 
INDEFERIDO o recurso, mantendo o gabarito. 
Questão 10 
DEFERIDO, recurso está correto, ANULA QUESTÃO.  
Questão 39 
A questão trata de “eventos licitatórios” e a sua relação com os prazos mínimos, 
segundo o Art. 21 da Lei 8666/93, neste caso não se tratando das modalidades, mas 
sim as afirmativas corretas em relação aos prazos. Vale ressalta ainda que a própria Lei 
8.666/93 descreve em seu Art.22 tanto a concorrência ou tomada de preço uma 
modalidade de licitação.  Por outro lado, admite-se um erro de grafia na formulação 
das alternativas, tornando assim invalidade a questão.  DEFERIDO, recurso está 
parcialmente correto, ANULA QUESTÃO. 
 
Recurso de Silvia Schmeing 
Questão 04 
A alternativa (a) está errada porque nenhuma imagem indica uso terapêutico do 
cigarro. No caso da alternativa (b), a imagem em questão mostra os efeitos 



destruidores de componentes presentes em cigarros e pesticidas. A opção (c) está 
incorreta, pois a imagem que mostra uma criança tem, justamente, a preocupação de 
denunciar que o cigarro pode afetar as pessoas que não fumam, inclusive as crianças. 
O erro na alternativa (e): há também as imagens da criança e do feto, que sofrem 
passivamente os efeitos nocivos do cigarro. Apenas a alternativa (d) relaciona 
corretamente os elementos verbais e não verbais do gênero textual em questão. 
Portanto julgo INDEFERIDO o recurso, mantendo o gabarito. 
 
 
 
Claudia, 29 de novembro de 2010.  


