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BANDES  

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A 

 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados de nível médio, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 

disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESPÍRITO SANTO – BANDES. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
Inscrição  Nome Cargo 

414000561 Nathalia Bozi Tardin Técnico Bancário 

414002151 Edson Odorico Pereira Pinto Técnico Bancário 

414003076 Luciano Silva Tose Técnico Bancário 

414004208 Danielle Lessa Junger Técnico Bancário 

414004546 Fabrícia Alves De Oliveira Técnico Bancário 

414004840 Juliano César Gomes Técnico Bancário 

414004948 Felipe Fernandes Novaes Técnico Bancário 

414006698 Willian Cerqueira Coelho Técnico Bancário 

414006720 Bruno Moreira De Oliveira Técnico Bancário 

414007218 Edimauro Pereira Pinto Junior Técnico Bancário 

414007415 Zenon Fernandes Ferreira Filho Técnico Bancário 

414008038 Jean Charlles Dos Santos Gomes Técnico Bancário 

414008928 Gustavo Bolonha José Técnico Bancário 

414009324 Vinicius Nunes Santanna Técnico Bancário 
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II 
 
 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas 

de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos 

cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da 

utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

     CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO 

 

BRANCA VERDE 

02 09 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a alternativa indicada como correta pelo gabarito: 

“C) não há uma aceitação favorável da associação dos termos citados por parte de algumas pessoas de 

renome na sociedade.”, está expresso que não é aceitação quanto à “associação” dos termos citados, ou 

seja, análise quantitativa e cultura. “Associação” tem por sinônimo “agregação”, portanto, não há repulsa 

aos termos, mas sim à associação dos mesmos.  A alternativa “D) há uma certa discriminação em relação 

ao uso de inovações tecnológicas no cotidiano por parte de representantes tradicionais.” não pode ser 

considerada correta, pois, o uso de inovações tecnológicas é real e aceitável. Em “Juntar os termos 

"análise quantitativa" e "cultura" na mesma frase pode fazer com que alguns representantes das 

humanidades torçam o nariz, mas os resultados obtidos são interessantíssimos, para não dizer 

revolucionários.” Não há referência à não utilização de inovações tecnológicas, mas sim à associação, 

agregação de “análise quantitativa” e “cultura”.  

Fonte: O próprio texto. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 

 

BRANCA VERDE 

                 07                     12 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A) Existe uma possibilidade, segundo a dupla citada, de que o “big data” possa transformar 

a história de modo assustador.” não pode ser indicada como correta, pois, o último período do texto: “No 

campo da especulação, levantam a possibilidade de que o "big data" possa transformar a história numa 

ciência preditiva, algo que é ao mesmo tempo fascinante e aterrador.” faz referência a dois adjetivos: 

“fascinante” – encantador, atraente – e “aterrador” – ameaçador, aterrorizador - de diferente campo 

semântico. Dizer que “a história será transformada de modo assustador”, portanto, não é o suficiente 

para traduzir a ideia original indicada por “fascinante” e “aterrador”. A expressão “os dois lados da 

moeda”, por se tratar de uma expressão de sentido figurado não pode ser vista como uma expressão em 

desacordo com a norma padrão. A linguagem informal, ou coloquial, é aquela que se caracteriza por 

construções gramaticais soltas, inadequadas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, 

etc. De acordo com o enunciado da questão: “O sentido original, de modo geral, e a correção de acordo 

com a norma padrão do último período do texto são mantidos em” indica que a alternativa a ser 

assinalada como correta não substitui plenamente o trecho original, mas sim que mantém o sentido de 

modo geral, o que permite dizer que “os dois lados da moeda” mantém a ideia geral do contraste 

existente entre “fascinante” e “aterrador”.  

Fontes:  

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996. 
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BRANCA VERDE 

                 10                     14 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Afirmativas em análise:  

II – “revelam que os esforços de governos totalitários para reprimir ideias funcionam (ainda que, no longo 

prazo, os regimes pereçam e as ideias não necessariamente).” 

III – “No campo da especulação, levantam a possibilidade de que o "big data" possa transformar a história 

numa ciência preditiva, algo que é ao mesmo tempo fascinante e aterrador.” 

O item II não pode ser considerado revelador do posicionamento do autor em relação aos estudos e 

inovações da dupla Erez Aiden e Jean-Baptiste Michel. O trecho em destaque apresenta um dos 

resultados advindos do “big data” e, entre parênteses, uma complementação de tal informação.  

O item III expressa uma informação objetiva a respeito de um possível efeito do “big data” e a seguir faz 

um comentário subjetivo acerca de tal efeito especulado pelos estudos e inovações da dupla citada. “No 

campo da especulação, levantam a possibilidade de que o "big data" possa transformar a história numa 

ciência preditiva, algo que é ao mesmo tempo fascinante e aterrador.” faz referência a dois adjetivos: 

“fascinante” – encantador, atraente – e “aterrador” – ameaçador, aterrorizador - de diferente campo 

semântico. Dizer que “a história será transformada de modo assustador”, portanto, não é o suficiente 

para traduzir a ideia original indicada por “fascinante” e “aterrador”.  Portanto, ainda que haja um 

contraste entre “fascinante” e “aterrador”, o posicionamento positivo não pode ser anulado, como se o 

termo “fascinante” não tivesse qualquer valor.  

Fonte: O próprio texto.   

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

 

BRANCA VERDE 

14 04 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não há mais de uma alternativa correta. Passemos à análise de cada uma delas: 

O acento gráfico das palavras “precisará”, “confiará” e “passará” justifica-se 

A) por serem todas proparoxítonas.  

Proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, o que não ocorre em relação às 

palavras em análise no enunciado da questão. 

B) por constituírem hiato com a vogal anterior.  

Hiato é a sequência imediata de vogal + vogal. Para que um hiato seja acentuado é preciso que a vogal 

seja o “u” ou o “i” tônicos quando estiverem isolados na sílaba, formando hiato com a vogal anterior. O 

que não ocorre em relação às palavras em análise no enunciado da questão. 

C) por serem exemplos de oxítonas terminadas em “a”, devendo ser acentuadas.  

Oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última sílaba. Acentua-se toda oxítona terminada em –a, -e, -

o, -em (seguidos ou não de s). As palavras em análise no enunciado da questão possuem tal 

característica sendo terminadas em “a”. 

D) igualmente, pois são exemplos de paroxítonas terminadas em “-ra” que devem ser acentuadas.  

Paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba, o que não ocorre em relação às palavras 

em análise no enunciado da questão. 
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E) de modo diferente de uma para outra, a 1ª e a 2ª palavras são oxítonas terminadas em “a”, já a 3ª 

palavra é exemplo de paroxítona terminada em “a”.  

 Paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba, o que não ocorre em relação à 3ª palavra 

em análise no enunciado da questão. 

Fontes:  
• SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

• CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva – Texto, semântica e interação. 

 

 

BRANCA VERDE 

                 16                     06 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A expressão “tem sido usada” indica um tempo verbal composto da voz passiva, o pretérito perfeito do 

modo indicativo cuja formação é feita a partir do verbo ter ou haver + particípio do verbo ser + outro 

particípio. O pretérito perfeito composto indica que o fato se inicia no passado, dura e se vem repetindo 

até o presente. Ou seja, uma ação que vem ocorrendo com frequência que perpassa uma linha temporal. 

Já a ideia de que a ação verbal está em curso, ou seja, tem uma continuidade, é expressa através da do 

gerúndio, forma nominal do verbo, neste caso seria: “tendo sido usada”. 

Fontes:  

• SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

• CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva – Texto, semântica e interação. 

 
 

BRANCA VERDE 

20 28 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

 
50% dos alunos disseram gostar de Português; 

y + z = 50% 

 

40% dos alunos disseram gostar de Matemática; 

y + x = 40% 

 

10% dos alunos disseram gostar das duas disciplinas; 

y = 10%. 
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x + y + z + w = 100%. 

Sabendo o valor de y = 10% é possível determinar os valores de z e de x. 

y + z = 50% → 10% + z = 50% → z = 40% 

y + x = 40% → 10% + x = 40% → x = 30% 

 

x + y + z + w = 100% → 30% + 10% + 40% + w = 100% → w = 20% 

Fonte: Giovanni, José Ruy, 1937- Matemática 1: 2º grau: conjuntos, funções, progressões / José Ruy 

Giovanni, José Roberto Bonjorno. – São Paulo: FTD, 1992. Página 24 a 27, item Resolução de problemas. 

 

 

BRANCA VERDE 

                 26                     18 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

A questão trata de uma probabilidade condicional. 

Sabendo-se que uma criança foi sorteada (... sabendo-se que a pessoa sorteada não é um adulto), o 

conjunto universo passa a ser 8 meninas + 10 meninos = 18 crianças. 

P(menina) �
�

��
�

�

�
 

Outra solução: 

 Sexo 

feminino 

Sexo 

masculino 
Total 

Criança 8 10 18 

Adulto 20 18 38 

Total 28 28 56 

A probabilidade de uma menina ser contemplada, sabendo-se que a pessoa sorteada NÃO é um adulto é: 

Se a pessoa não é um adulto, então é uma criança. Assim, o espaço amostral passa a ser formado por 18 

pessoas (8 meninas + 10 meninos = 18 pessoas). Interessa sortear uma das 8 meninas. 

���	
�
� �
8

18
�

4
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Fonte: Matemática: volume único / Gelson Iezzi...[et al.]. – 4. Ed – São Paulo: Atual. 2007. 

Página 401 a 403, item Probabilidade condicional. 

                        

 

BRANCA VERDE 

31 23 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

A sequência formada pelas distâncias percorrida a cada dia (4.000, 4.400, 4.800,...) constitui uma 

progressão aritmética de razão igual a 400, primeiro termo igual a 4.000 e 61 termos. 

No sexagésimo primeiro dia de treino o atleta percorrerá: 

�� �	�� � �
 � 1� � 4.000 � �61 � 1400	 ⇒ ��� � 28.000 
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A soma dos termos de uma PA é dada por: 

�� �
�� � ��

2
	 ∙ 
 �

4.000 � 28.000

2
	 ∙ 61	 ⇒ �� � 976.000	�	 �!" 

Fonte: Giovanni, José Ruy, 1937 - Matemática 1: 2º grau: conjuntos, funções, progressões / José Ruy 

Giovanni, José Roberto Bonjorno. – São Paulo: FTD, 1992. Página 212 exercício 19. 

 

 

BRANCA VERDE 

32 24 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Se a planta dobra sua área a cada 10 dias e em 300 dias ela cobriu todo o lago, então a metade ficou 

coberta antes da última dobra (a que cobriu todo o lago), 10 dias antes, ou seja, com 290 dias. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática contexto & aplicações / Luiz Roberto Dante – 3. Ed. – 4 reimpr. – 

São Paulo: Ática, 2006. 

 

 

BRANCA VERDE 

33 38 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No navegador Internet Explorer 8 configurado com o idioma Português Brasil, o procedimento 

especificado para selecionar todo o conteúdo de uma página é pressionar simultaneamente as teclas 

CTRL+A.  

Se forem pressionadas as teclas CTRL+T conforme foi afirmado na assertiva IV, apenas será aberta uma 

nova guia em primeiro plano.  

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts 

 

 

BRANCA VERDE 

40 37 

Recurso Prejudicado: O argumento não corresponde à questão informada. 

 

 

BRANCA VERDE 

42 34 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 o procedimento especificado pelo fabricante para acionar o 

assistente de envelopes é clicar na guia Correspondência e no grupo Criar, clicar na opção Envelopes.  

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-e-imprimir-um-unico-envelope-

HP010078591.aspx#BM3 

 

 



 

8 

 

BRANCA VERDE 

55 58 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente com embasamento na Lei de criação da CVM 6385/76 e na Lei das Sociedades 

por Ações 6.404/76 onde é claro que o objetivo da Comissão de Valores Mobiliários é disciplinar o 

funcionamento do mercado de valores mobiliários.  

Transcrição:  

“Cabe à CVM, entre outras, disciplinar as seguintes matérias:  

• registro de companhias abertas;  

• registro de distribuições de valores mobiliários;  

• credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores 

mobiliários;  

• organização, funcionamento e operações das bolsas de valores;  

• negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários;  

• administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários;  

• suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações;  

• suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou 

decretar recesso de bolsa de valores”. 

Portanto, a resposta correta da questão permanece sendo a alternativa “E”. 

Fonte: Site oficial da Comissão de Valores Mobiliários http://www.cvm.gov.br/port/acvm/atribuic.asp e 

Lei nº 6385/1976 

 

 

BRANCA VERDE 

56 59 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente com embasamento na Resolução CMN nº 2.122/94, assim transcrito “As 

companhias hipotecárias são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima, que 

têm por objeto social conceder financiamentos destinados à produção, reforma ou comercialização de 

imóveis residenciais ou comerciais aos quais não se aplicam as normas do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH). Suas principais operações passivas são: letras hipotecárias, debêntures, empréstimos e 

financiamentos no País e no Exterior. Suas principais operações ativas são: financiamentos imobiliários 

residenciais ou comerciais, aquisição de créditos hipotecários, refinanciamentos de créditos hipotecários 

e repasses de recursos para financiamentos imobiliários. Tais entidades têm como operações especiais a 

administração de créditos hipotecários de terceiros e de fundos de investimento imobiliário (Resolução 

CMN 2.122, de 1994). Logo, as companhias hipotecárias compõem o SFN e não se enquadram no grupo 

das instituições financeiras bancárias. 

Portanto, a resposta correta da questão permanece sendo a alternativa “C”. 

Fonte: Resolução 2.122/94 Banco Central do Brasil e link a seguir  http://sistema-financeiro-

nacional.info/mos/view/Sistema_Financeiro_Nacional-_Conceito/ 
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BRANCA VERDE 

57 60 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois no contexto do Sistema Financeiro Nacional segundo consta no site do 

Banco Central do Brasil assim descrito “No que consiste a função Supervisor do Sistema Financeiro?” 

A estabilidade, a eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro requerem esquemas de normas e 

procedimentos apropriados e sua observância. Em muitos casos, a supervisão das instituições financeiras 

é responsabilidade direta e exclusiva do banco central; em outros casos, pertence à alçada de organismos 

independentes. Não obstante, em nenhum caso a fiscalização é totalmente exógena ao banco central, a 

quem cabe elaborar normas para o funcionamento do sistema financeiro e ser o prestamista de última 

instância. 

Portanto, a resposta correta da questão permanece sendo a alternativa “A”. 

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/FAQ%2011-

Fun%C3%A7%C3%B5es%20do%20Banco%20Central%20do%20Brasil.pdf, página 20. 
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IV 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as 

decisões e fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

07 deabril de 2014 

 

 

IDECAN 


