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CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   OOOFFFIIICCCIIIAAAIIISSS   –––   CCCFFFOOO   

  

PPRROOVVAA  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA..        
 
QUESTÃO 3.  
Recurso improcedente.  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Os recursos questionam o gabarito provisório.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 03 solicita que o candidato assinale a alternativa correta com relação à classe 
gramatical da palavra “quanto”. A questão 03, deixa claro, no enunciado que „na frase a 
palavra “quanto” retirada do texto‟ pertence à classe gramatical dos advérbios (advérbio 
de intensidade), e está modificando a forma verbal “reconhecia”. Conforme o Dicionário 
Aurélio a palavra “quanto” é também advérbio. Veja os exemplos: Bem sabe quanto o 
aprecia. Quanto andou o rapaz? Assim sendo, a banca reafirma a alternativa (C) como 
correta.   
   
QUESTÃO 7.  
Recurso improcedente.  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso questiona o gabarito provisório com relação à alternativa (A) e (B).   

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão solicita que o candidato indique a alternativa em que há erro de concordância 
verbal. Na frase “Os EUA são um grande país”. Temos aqui a clássica estrutura sujeito + 
verbo SER + predicativo. Veja exemplos:  "Os olhos SÃO seu maior problema". Quando o 
sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, nesse caso, se o sujeito não vier 
precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo 
irá para o plural. Ex.: Estados Unidos é uma nação poderosa./ Os Estados Unidos são a 
maior potência mundial. Portanto, reafirma-se que a alternativa (B) é a correta.  
 
QUESTÃO 10.   
Recurso improcedente.  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso questiona o gabarito provisório com relação à função do pronome “se” no texto 
dado.   

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 10 solicita que o candidato assinale a alternativa em que há uso correto da 
palavra “se”.  Na questão 10, a palavra “se” em todos os casos, em destaque no texto, 
exercem a função de objeto direto. A banca reafirma que todos os casos exercem função 
de objeto direto, e, no caso alegado pelo candidato, não há no texto “morriam-se”; o 
sujeito de morriam é “outros”. Portanto, a alternativa correta é a (C).     
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QUESTÃO 11.  
Recurso Improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso alega que na frase “Nunca gostou de ir a baile à fantasia...”, deveria ter usado 
“ao baile”.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 11 solicita que o candidato assinale a alternativa em que o uso da crase está 
incorreto. A banca reafirma que “ir a baile à fantasia” é uma expressão correta, porque a 
palavra baile não está precedida de artigo, e significa ir a qualquer baile, e não, a um baile 
determinado. A banca reafirma a alternativa (B) como correta.  
 
QUESTÃO 12.  
Recurso improcedente  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório, afirmando que as alternativas C e D estão 
corretas.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão solicita que o recurso assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente. A banca reafirma que a única resposta correta é a letra (D), pois a 
alternativa (C) contém uma palavra grafada erroneamente (civilisar). No dicionário Aurélio 
a palavra “civilizar” é escrita com “z” e não com “s”. Portanto, reafirma-se que a alternativa 
(D) é a correta.  
 
QUESTÃO 13.  
Recurso improcedente.  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório, afirmando que as alternativas II e III como 
incorretas.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 13 solicita que o aluno assinale a alternativa correta em relação ao trabalho.  
Pela leitura do texto, em sua completude e não apenas em fragmentos, fica claro que “em 
relação ao trabalho”, o texto diz de forma explícita que “a mulher, cansada, de pele 
encardida do sol, de mãos grossas dos trabalhos da cozinha, de debulhar milho para 
negro, de cortar bacalhau...”, ou seja, mesmo trabalhando arduamente não tinha 
reconhecimento pelo seu esforço, e sim trabalhava como os escravos. Isso fica ainda 
mais claro quando se lê no texto que: “Todos em sua casa não deviam ser como ela fora, 
só do trabalho grosseiro, da vida como negro cativo”. Portanto, no texto, o trabalho 
feminino “não tem” o justo reconhecimento social. Assim, a banca reitera que a alternativa 
correta é letra (E).  
 
QUESTÃO 14.  
Recurso procedente  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso questiona o gabarito provisório, alegando que a letra (E) é a alternativa correta.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa CORRETA com relação “ao perfil 
do marido ideal para a filha”. Houve erro na digitação do gabarito, a banca confirma como 
alternativa correta a letra (E). A questão não será anulada, apenas será alterada a 
assertiva correta em relação ao gabarito preliminar.  
 
QUESTÃO 15. 
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório em que a alternativa correta é a letra (E).  
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JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

O recurso faz questionamentos não pertinentes à questão citada. Portanto, reafirma-se 
que a alternativa (E) é a correta.  
 
QUESTÃO 18.  
Recurso Improcedente  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Os recursos discordam do gabarito provisório, e afirmam que a alternativa correta é a letra 
(D). Afirmam os recursos que o autor em momento algum se refere à morte.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 18 solicita que o candidato assinale a alternativa correta quanto à temática 
principal do poema. A partir da 5ª estrofe, percebe-se a mudança de tempo e a mesma 
angústia vivida na infância, pelo eu - lírico de não ouvir mais as “vozes daquele tempo”, 
pois as pessoas haviam morrido. Nas duas últimas estrofes, o autor usa metaforicamente 
o “dormindo profundamente” para referir-se a morte. Portanto, reafirma-se que a 
alternativa (E) é a correta.  
 
QUESTÃO 19. 
Recurso improcedente  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório em que a alternativa correta é a letra (E), 
afirmando que é a letra (B). E outro recurso afirma que a alternativa é a letra (D).  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa correta em que o poeta rompe 
fronteiras através da linguagem. Na questão 19, a banca não concorda com a sugestão 
apresentada em um dos recursos. Quanto a outro recurso: o texto “Profundamente” de 
Manuel Bandeira revela as lembranças do eu - lírico vividas na noite de São João, quando 
criança, e que não pôde ver o final da festa e os fogos, porque adormecera. Além de um 
saudosismo pela infância e de forma melancólica do eu-lírico, a partir da 5ª estrofe, 
percebe-se a mudança de tempo e espaço, e a mesma angústia vivida na infância, pelo 
eu - lírico de não ouvir mais as vozes daquele tempo, porque as pessoas já haviam 
morrido, como o texto metaforicamente diz “profundamente dormindo”. Portanto, reafirma-
se que a alternativa (E) é a correta.  
 
QUESTÃO 20. 
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório e questiona a “pessoa” no poema de Oswald de 
Andrade.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

A questão 20 solicita ao candidato que assinale a alternativa correta com relação a 
afirmações no poema. A banca reitera a alternativa (C) como correta, pois não se trata de 
pessoa física, ou seja, do autor e sim do eu - lírico, que é a máscara do poeta que pode 
comportar vários “eus”.   
 
QUESTÃO 21. 
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso discorda do gabarito provisório.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A questão 21 solicita que o candidato assinale a alternativa a partir de afirmações do 
poema. A banca alerta para o fato de que o poema se constrói de linguagem figurada e 
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aborda de maneira implícita tema universal. Trata-se do eu-lírico, e não de 
particularidades da biografia do poeta. A banca confirma a alternativa (A) como correta.  

PPRROOVVAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
 
QUESTÃO 26  
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

A resposta correta da questão 26 é a alternativa B e não a alternativa C como 
apresentada no gabarito provisório. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado julga-se improcedente. Na questão 26, no que se lê:”...
3

4
do total de 

calças e 
1

4
do total de camisas, a palavra “total” refere-se ao total de calças e camisas que 

a loja possui no estoque.  E para se obter a solução da questão, faz-se necessário a 
resolução do seguinte sistema: 
 

3 1
600

4 4

2000

x y

x y

 

 
onde x  representa a quantidade total de calças do estoque e y  representa a quantidade 

total de camisas do estoque. Este sistema possui como única solução 200 e 1800x y . 

Logo a quantidade de camisas vendidas na promoção, que foi de 
1

4
 do total de camisas 

do estoque, é dada por: 
1 1

1800 450
4 4

y camisas, que corresponde a alternativa C 

conforme gabarito provisório. 
 
Em alguns recursos foi mencionado que a palavra “total” referia-se ao total de peças 
vendidas na promoção, que no caso foi de 600 peças e, portanto, para se obter a solução 
da questão, seria necessário a resolução do seguinte sistema: 
 

3 1
600

4 4

600

x y

x y

 

 
onde x  representa a quantidade total de calças vendidas  e y  representa a quantidade 

total de camisas vendidas. Porém, este sistema tem como única solução 

900 e 300x y , que é impossível no contexto do problema, visto que ex y  

representam quantidades e, portanto devem ser valores positivos, logo a palavra “total” 
refere-se ao total de calças e camisas do estoque. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMTO / UFT – Resposta aos Recursos - Prova Objetiva CFO/2009 5/9 

 
 
QUESTÃO 27  
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Não existe alternativa correta nas opções de resposta. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado julga-se improcedente. Para que o sistema  

2 2

2 1

3

x z

y z

x kz

 não 

possua solução, a matriz principal dada por 

2 0 1

0 1 2

1 0 k

 deve possuir determinante igual a 

zero. Como  

2 0 1
1

0 1 2 0
2

1 0

k

k

 concluímos então que a alternativa correta é a 

letra B conforme o gabarito provisório.  
 
QUESTÃO 33  
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

A resposta correta da questão 33 é a alternativa C e não a alternativa A como 
apresentada no gabarito provisório. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado julga-se improcedente. Observe que: 
  

                               2 2 2( 4)(2 4 6) 0 (2 4 6) 0x x x x x , pois 2( 4) 0x  para 

todo número real x .  E 2(2 4 6) 0 3 1x x x  que corresponde a alternativa A 

conforme gabarito provisório.  
 
QUESTÃO 34  
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O conteúdo para solucionar a questão 34 não consta no conteúdo programático do edital 
do concurso e a resposta correta da referida questão é a alternativa C.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado julga-se improcedente. Para solucionar a questão 34 é suficiente ter 
conhecimento em porcentagem, conteúdo este contemplado no tópico de “Coeficientes de 
variação” do edital do concurso.  
Conforme o enunciado da questão 34, Carmélia escolheu a opção de parcelamento que 
corresponde a duas prestações de R$ 600,00, e ao efetuar o pagamento de uma 
prestação de R$ 600,00 no ato da compra, o saldo devedor do valor à vista da 
mercadoria, que é de R$ 1.100,00, passa a ser de R$ 500,00. Como a prestação que 
resta a ser paga será de R$ 600,00 observa-se que ela pagará R$ 100,00 a mais com 
relação ao saldo devedor, e o que resta saber é quanto estes R$ 100,00 representam em 
porcentagem sobre os R$ 500,00, isto é:   

 

100 1 20
0,20 20%

500 5 100
 

 
Logo concluímos que os R$ 100,00 que Carmélia pagou a mais representam 20% de  
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R$ 500,00, isto é, foi cobrada uma taxa de 20% sobre o saldo devedor, que corresponde 
à alternativa E conforme gabarito provisório.   
 
QUESTÃO 35  
Recurso improcedente 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O conteúdo para solucionar a questão 35 não consta no conteúdo programático do edital 
do concurso e não existe nenhuma resposta que corresponde ao enunciado. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado julga-se improcedente. No edital do concurso consta o conteúdo 
“conjuntos numéricos: Números naturais, inteiros, racionais e reais”, conteúdo este que 
contempla propriedades e operações com números inteiros e racionais. E a referida 
questão trata-se de um conjunto de números inteiros que satisfazem a uma determinada 
propriedade, que é a condição da divisão de números inteiros ser um número inteiro.  
             

Observa-se que   
2 10 2 7 3 2 7 3 3

1
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7

k k k

k k k k k
, logo, para que 

2 10

2 7

k

k
 seja um número inteiro, 

3

2 7k
 deve ser um número inteiro e para que isto 

aconteça 2 7k  deve pertencer ao conjunto 3, 1,1,3 .  Neste caso temos as seguintes 

possibilidades: 
 

 2 7 3 5k k  

 2 7 1 4k k  

 2 7 1 3k k  

 2 7 3 2k k  

Logo, temos { 5, 4, 3, 2}P  cuja soma dos seus elementos é igual a 14 , que 

corresponde à alternativa C. 
 
                     

 

PPRROOVVAA  DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  RREEGGIIOONNAAIISS  EE  AATTUUAALLIIDDAADDEESS  
 
QUESTÃO 38.  
Recurso improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso confirma o gabarito Letra A, solicita que “por um erro de digitação da terceira 
opção” deveria ser anulada. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa correta. Conforme o próprio 
recurso, a questão correta é a opção A. Sendo que não houve erro de digitação; a terceira 
opção tem esse valor por ser incorreta.  
 
QUESTÃO 39.  
Recurso Improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso coloca que há duas respostas corretas “B” 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso impetrado para a questão 39 torna-se improcedente uma vez que de acordo 
com o IBGE e o IBAMA, este Parque foi criado no dia 16 de julho de 2002 e encontra-se 
localizado nas divisas com o estados da Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão. Além disto, 
a APA DO JALAPÃO não faz divisa com o estado do Maranhão. 
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QUESTÃO 40.  
Recurso improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O solicitante enfatiza que a resposta correta seria a alternativa “E” 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso torna-se improcedente porque a resposta correta é a alternativa “C”. É público 
e notório que no meio geográfico, bem como especificamente da geografia política, 
geopolítica e áreas afins, que a UNIÃO EUROPÉIA, é o único bloco econômico que além 
de ter adotado uma moeda única, o Euro, permite entre os seus países membros a livre 
circulação de pessoas. A questão é enfática ao afirmar que se trata de uma circulação 
entre os países membros e não entre pessoas de Estados Nacionais que não compõem a 
União Européia. Outrossim, pode-se afirmar que o NAFTA, não pode ser colocado no 
mesmo patamar da União Européia, pois sabemos como os Estados Unidos tratam o 
povo mexicano. Diante dos fatos continua sendo correta a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO 41.  
Recurso improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso informa que a questão elaborada não está condizente com o Edital do 
concurso. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::       

O recurso impetrado julga-se improcedente. A questão obedece fielmente todas as 
prerrogativas exigidas pelo edital, pois trata-se de conhecimentos gerais, que envolve 
fatos, políticos, geopolíticos e da própria geografia política do território. Trata-se tão 
somente da evolução da configuração territorial do Brasil. 
 
QUESTÃO 43.  
Recurso procedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Os recursos informam que há duas alternativas corretas, quais sejam: a “B” e a “E”  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

O recurso torna-se procedente, pois há uma duplicidade de respostas, nesse caso a 
alternativa “B” e a “E”, são de fato as que deveriam ser assinaladas pelos candidatos. 
 
QUESTÃO 44 
Recursos Improcedentes  

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Não está de acordo com o conteúdo programático do Edital, pois o edital  pede que seja 
estudada apenas a divisão política do estado do Tocantins. Porém, para responder esta 
questão, seria necessário que se estudasse a divisão política do país, o que não está 
incluso no conteúdo do edital. 
A partir do momento que é exigido do candidato conhecimentos específicos sobre a área 
total dos nove maiores estados do Brasil em área total, o conhecimento exigido é o de 
geografia do Brasil, transcendendo assim, o conhecimento de geografia do Tocantins que 
é o que está previsto no edital. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

Os recursos impetrados julgam-se improcedentes. O Edital solicita no conteúdo 
programático para a Prova de Conhecimentos Regionais e Atualidades conteúdos sobre 
tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, o que envolve geografia e divisão política 
do país, e conteúdos sobre sociedade e política. 
O Edital solicita no conteúdo programático para a Prova de Conhecimentos Regionais e 
Atualidades conteúdos sobre tópicos relacionados à geografia do Estado do Tocantins. A 
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questão trata de conhecimento relacionado à extensão territorial do Estado do Tocantins, 
conteúdo previsto no Edital. 
 
QUESTÃO 46 
Recursos Improcedentes. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

A questão 46 coloca o estado do Mato Grosso do Sul como segundo em todas 
alternativas, exceto a “E”, e não como terceiro que é a realidade atual. Portanto, a 
questão correta seria a alternativa “E” e não como foi lançada. 
A partir do momento que é exigido do candidato conhecimentos específicos sobre a 
agropecuária dos dez maiores estados produtores do Brasil, o conhecimento exigido é o 
de geografia do Brasil, transcendendo assim, o conhecimento de geografia do Tocantins, 
previsto no edital. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA::: 
Os recursos impetrados julgam-se improcedentes. Conforme explícito na questão, a 
fonte de informação que trata do Censo Agropecuário é o Ministério da Agricultura com 
dados de 2005. Na ocasião, o Estado do Mato Grosso do Sul possuía o segundo maior 
rebanho bovino do país, conforme pode ser verificado em 
http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/ESTATISTICAS/PECUARIA/3.1.XLS . O recurso apresenta 
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referente à última 
publicação do Censo Agropecuário feito pela instituição nominada acima de novembro de 
2009, período em que a prova já havia sido elaborada. Como nossa fonte foi o Ministério 
da Agricultura, trabalhamos com os últimos dados disponíveis por este órgão da 
Administração Pública Federal, que trata de 2005.  
O Edital solicita no conteúdo programático para a Prova de Conhecimentos Regionais e 
Atualidades conteúdos sobre tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, o que 
envolve geografia, além de economia. Como estamos tratando de produção econômica 
do Estado do Tocantins, a questão está contemplada quando  o Edital apresenta como 
conteúdo programático a geografia do Estado do Tocantins, além de atualidades como 
economia e desenvolvimento (vide edital). 
 
 

PPRROOVVAA  DDEE  NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO    
 
QUESTÃO 51.  
Recurso improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso considera como incorreta a alternativa “E”. 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A questão solicita uma alternativa que caracterize o abuso de violação de domicílio. 
Conforme analisa o próprio recurso, se o Policial Militar adentrar no imóvel residencial em 
qualquer horário do dia ou da noite, por determinação de mandado judicial, incorrerá em 
violação, pois o mandado judicial só possibilita a entrada durante o dia, ou seja, durante a 
noite estará desobedecendo a esse direito constitucional garantido ao indivíduo. 
 
QUESTÃO 52.  
Recursos procedentes. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Os recursos solicitam anulação da questão, tendo em vista não haver resposta correta em 
nenhuma das alternativas.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A questão solicita disposição constitucional e quando será agregado pela autoridade 
superior e irá para a inatividade. Para que a afirmativa estivesse correta deveria trocar-se 
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o termo “menos” pelo termo “mais” de dez anos, assim: “o militar alistável é elegível e, se 
contar com “menos” de 10 (dez) anos...”. 
 
QUESTÃO 54.  
Recurso improcedente. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

O recurso solicita como alternativa correta a letra”A”.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A questão pergunta quais itens constituem abuso de autoridade. 
Todos os itens constituem abuso de autoridade, conforme letra “e” da questão. Assim, nos 
termos da Lei 4.898/65, que é lei especial frente ao Código de Processo Penal: 
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
        a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades 

legais ou com abuso de poder; 
        b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 

autorizado em lei; 
        c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou 

detenção de qualquer pessoa; 
 

QUESTÃO 60.  
Recursos procedentes. 

OOO   (((sss)))    RRREEECCCUUURRRSSSOOO(((sss))):::       

Os recursos afirmam que a afirmativa “B” também está incorreta.  

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAA:::    

A alternativa “b”, também está incorreta, por falta do termo “militar” conforme o texto do 
caput, do art. 70 do Estatuto dos Militares Estaduais, Lei 125/90, descrito no edital. 
 


