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RESPOSTA  RECURSOS INTERPOSTOS 
 
RECURSO  QUESTÃO  03:   
 
INDEFERIDO 
 
O processo de composição forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. 
Exemplos: guarda-roupa, pombo-correio. 
 
Há dois tipos de composição: aglutinação e justaposição. 
 
Composição por Aglutinação  
 
Ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. 
Exemplos: planalto (plano + alto), embora (em + boa + hora). 
 
Composição por Justaposição 
 
Ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. 
Exemplos: pé-de-galinha, passatempo, cachorro-quente, girassol. 
As palavras formadas pela união de dois ou mais radicais chamam-se compostas, e podem sê-lo 
por justaposição ou aglutinação. Como se distinguem? 

1) Quando os seus elementos estão simplesmente justapostos, conservando a sua integridade, diz-se que há 
justaposição. É o que acontece em: malmequer, beija-flor, segunda-feira, passatempo, peixe-espada. 

2) Se os elementos constitutivos da palavra estão intimamente unidos, subordinando-se a um só acento tónico, e 
sofrem perda da sua integridade silábica, há aglutinação. Fidalgo (filho de algo), aguardente (água ardente), pernalta 
(perna alta) são exemplos desta forma de composição.  

Disponível em https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/aglutinacao-e-justaposicao/3218 

Ou ainda 

As palavras compostas por JUSTAPOSIÇÃO, como o próprio nome já  diz, são apenas justapostas, uma ao lado da 
outra, e estando juntas formarão uma terceira palavra. Neste caso, as palavras ficam intactas, não perdendo nenhum 
item da sua forma. 

Já  o processo de AGLUTINAÇÃO consiste na junção de duas ou mais palavras, também com o objetivo de formar uma 
terceira palavra, porém uma delas ou as duas sofrerão alguma mudança na sua forma, ganhando ou perdendo 
letras, fonemas ou morfemas. 

Assim: 

a) Para-raios; - justaposição 

b) Malmequer - Justaposição 

c) Cabisbaixo – junção de cabeça + baixo (aglutinação) 

d) Vaivém – (justaposição) 

 
 
 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/aglutinacao-e-justaposicao/3218
http://www.infoescola.com/portugues/letra-e-fonema/
http://www.infoescola.com/portugues/morfemas/
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RECURSO  QUESTÃO  22:   
 
INDEFERIDO 
 
Segue site com referencia do embasamento da pergunta e seu esclarecimento portando esta correta. 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/informatica/hardware-software.htm 
Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que 
fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como o conjunto de equipamentos 
acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o 
hardware é conhecida como arquitetura de computadores.  
 
Diferentemente do hardware, o software é a parte lógica do computador. Software é a manipulação, instrução de 
execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas. Os softwares podem ainda ser 
classificados em: 
Softwares de Sistemas: permite que o usuário interaja com o computador e suas partes. 
 Ex: firmware, drivers, etc.  
Softwares Aplicativos: permite que através de seu uso, o usuário faça uma tarefa específica.  
Ex: editores de texto, planilhas eletrônicas, etc. 
 
 
RECURSO  QUESTÃO  31:   
INDEFERIDO: 

A Resposta: A questão não trata de Fiscal Web, trata de Situação Tributária. Solicita que o candidato identifique as 
formas de Tributação. O fato de pedir web, poderia ser simplesmente substituído “emissão de Nota Fiscal Eletrônica”. 
A questão objetiva a compreensão do candidato em face das Tributações em situações distintas, em qual momento se 
Tributa Integralmente, em qual situação se faz a retenção na fonte. Tudo isso em consonância com o tipo de serviço 
prestado, especificado na Lei 116/2003. 
 
RECURSO  QUESTÃO  34:   
INDEFERIDO: 
 
RECURSO  QUESTÃO  34:   
INDEFERIDO: 
 
Vejamos O que é Orçamento Público? 
É um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um 
ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas as receitas 
arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. É onde aloca os recursos destinados a 
hospitais, manutenção das estradas, construção de escolas, pagamento de professores. É no orçamento onde estão 
previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados. 
O Orçamento Público no Brasil (Orçamento Geral da União) inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e 
entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. O documento contém a estimativa de 
arrecadação das receitas federais para o ano seguinte e a autorização para a realização de despesas do Governo. 
Porém, está atrelado a um forte sistema de planejamento público das ações a realizar no exercício.  
Publicado:  22/05/2015 17h35, última modificação:  22/05/2015 17h35 
Fonte: http://www.planejamento.gov.br 
 
 
 
 
 
 

http://www.planejamento.gov.br/
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RECURSO  QUESTÃO  39:   
INDEFERIDO: 
A alternativa IV, apresentada no enunciado perdura correta, conforme item das premissas, apresentado no site: 
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/969, conforme imagem abaixo: 

 
 
 
 

São Cristóvão do Sul, SC, 07 de jjunho de 2017. 
 
 
 
 

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/969

