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         DECISÃO DOS RECURSOS 

            (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 03 – EBSERH – 

ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 
422000454 Edvângelo Abreu Silva Advogado 

422002436 Rafael Chacon Cavalcanti Advogado 

422002464 Felipe Pires Da Nóbrega Advogado 

422002845 Fabiola De Araujo Gomes Neiva Advogado 

422002846 Jeovani Rodrigues Neiva Advogado 

422003266 Luciana Tranquilino De Melo Advogado 

422003277 Juliana Barbosa De Araujo Advogado 

422004107 Giselle Christine Malzac Patriarcha Advogado 

422004452 Carlos Eduardo Da Silva Souza Advogado 

422005593 Guilherme Cabral Leal Advogado 

422005625 Demétrio Dias Araújo Neto Advogado 

422005883 Joanna Rodrigues Coêlho De Araújo Advogado 

422006008 Giuseppe Fabiano Do Monte Costa Advogado 

422006600 Marcela Cruz De Novaes Advogado 

422007150 Marcella De Mattos Alecrim Advogado 

422007554 Glerger Alcantara Sabiá Advogado 

422007581 Cristiane Siqueira Nunes Advogado 

422007673 Manuella Almeida Souto De Moraes Advogado 

422007921 Ligia Maria Duarte Lima Advogado 

422008289 Clarissa De Carvalho Freire Falcao Advogado 

422008342 Rosa Amélia Tavares Vieira Da Silva Advogado 

422008454 Rafael Delgado Da Silva Advogado 

422008561 Elayne Cristina Machado De Araújo Advogado 

422009273 Roberto Jose Costa Mota Junior Advogado 

422009297 Cristiane Vieira Borba Advogado 

422009385 Tiago Arcanjo Da Silva Advogado 

422009612 Tiago Campos Rodrigues De Souza Advogado 
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422009765 Daisyanne Maria Rodrigues Barreto De Assis Advogado 

422010467 Luiz Fernando Braga Freire Advogado 

422001209 Jose Augusto Cavalcante Da Silva Filho Analista Administrativo - Administração 

422001783 Suelen Andrade Da Silva Calais Analista Administrativo - Administração 

422003080 Hugo Vinícius Gomes Firmino Analista Administrativo - Administração 

422003871 Josival Ramos Da Silva Analista Administrativo - Administração 

422006607 Carlos Alberto Cordeiro Santos Analista Administrativo - Administração 

422006612 Luciana Muniz Pereira Da Costa Analista Administrativo - Administração 

422006623 Rossandro Falcão Mendes Saraiva Alves Analista Administrativo - Administração 

422007938 Jaqueline Da Costa E Silva Analista Administrativo - Administração 

422008719 Nathalia Maria Da Silva Vieira Analista Administrativo - Administração 

422008969 Morgana Maria Alves De Souza Luna Analista Administrativo - Administração 

422000811 Mônica Cristina Xavier Dos Santos Analista Administrativo - Arquitetura 

422002537 Brena Rocha Martins Analista Administrativo - Arquitetura 

422003421 Ana Leticia Santos Melo Do Nascimento Analista Administrativo - Arquitetura 

422005188 Alane David De Souza Oliveira Analista Administrativo - Arquitetura 

422007080 Ana Carolina Marinho Ribeiro Analista Administrativo - Arquitetura 

422008265 Sabrinny Rakel Silva De Lima Analista Administrativo - Arquitetura 

422011158 Nataly Silva De Souza Analista Administrativo - Arquitetura 

422012745 Michely Cristine Assis Silva Analista Administrativo - Arquitetura 

422009185 Herrisson Queiroz Neto Analista Administrativo - Contabilidade 

422009398 Leandro Da Costa Lopes Analista Administrativo - Contabilidade 

422010203 Márcia Maria Lima Barros De Souza Analista Administrativo - Contabilidade 

422012142 Lucivania Jacinto Da Silva Analista Administrativo - Contabilidade 

422006868 Paula Tiyemi Shinozaki Mendes Analista Administrativo - Estatística 

422009450 Erika Cristina Da Silva Analista Administrativo - Estatística 

422004066 Felipe De Azevedo Barbosa Fernandes 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Processos 

422006770 Samuel De Sales Barbosa 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Processos 

422008525 Thiago Gomes Rodrigues 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Processos 

422008536 Eduardo Gomes Barbosa Pimentel 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Processos 

422010665 Jan Pierre André Lima De Souza 
Analista de Tecnologia da Informação - Suporte 
e Redes 

422007651 Helder Nunes Lopes 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Telecomunicações 

422007722 Victor Regis Lyra Beserra Da Silva 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Telecomunicações 

422007832 Lauro Sérgio Galvão Da Cunha Santos 
Analista de Tecnologia da Informação - 
Telecomunicações 

422000430 Jania Alexandre Ricardo Assistente Administrativo 

422000621 Paula Lira De Albuquerque Assistente Administrativo 

422001496 Elvis Olimpio Felix Assistente Administrativo 

422001905 Edgleicy Maria Da Silva Assistente Administrativo 

422004293 Núbia Cássia Da Silva Assistente Administrativo 

422000027 João Pedro Coutinho Maciel Engenheiro Civil 

422000090 Fellipe Henrique Borba Alves Engenheiro Civil 

422002100 Max Wesley Florentino Da Silva Engenheiro Civil 



 

3 

 

422003826 Tony Pedroza Pereira Engenheiro Civil 

422004072 Gustavo José Gouveia Pereira Engenheiro Civil 

422004137 Rodolfo Rodrigo Ferreira Severino Engenheiro Civil 

422007170 Thiago Delfino Lima Vasconcelos Engenheiro Civil 

422007483 Demócrito Pereira De Morais Neto Engenheiro Civil 

422008074 Rafael Lessa Pacheco Engenheiro Civil 

422011834 Jose Geraldo De Brito Vidal Filho Engenheiro Civil 

422012627 Julio Cesar Azevedo Luz De Lima Engenheiro Civil 

422013024 Agostinho Gomes Marinho Engenheiro Civil 

422002667 Samuel Messias Tenório Barros De Morais Engenheiro Clínico 

422002848 Cayo Eduardo Leal De Menezes Engenheiro Clínico 

422004499 Tamyres Fernanda Alves Chalegre Engenheiro Clínico 

422007081 Felipe Augusto Almeida Batista Engenheiro Clínico 

422007181 Tayana Nascimento Lima Engenheiro Clínico 

422007655 Ewerton Diego Castro Silva Engenheiro Clínico 

422009119 Brenna Fraga De Souza Lima Engenheiro Clínico 

422012664 Tássia Joany De Paiva Xavier Engenheiro Clínico 

422005405 Danilo Magalhães Nogueira Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422006313 Manuelle Teixeira Dos Santos Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422007096 Sara Holmes Carvalho Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422009735 Felipe Maciell Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422009759 Paulo Henrique Cruz Gomes Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422011627 Tairo Do Vale Fonseca Engenheiro de Segurança do Trabalho 

422000655 Mauricio Jorge De Barros Caldas Engenheiro Eletricista 

422000772 Flávia Simone Jerônimo Pereira Engenheiro Eletricista 

422001239 Victor Hugo De Aguiar Arruda Engenheiro Eletricista 

422002806 Márcio Aurélio De Barros Lima Engenheiro Eletricista 

422003779 Jonas Rodrigo Da Silva Sousa Engenheiro Eletricista 

422004517 Raul Alexandre Müller Engenheiro Eletricista 

422005238 João Carlos Souza De Arruda Engenheiro Eletricista 

422006253 Jadiel Mendonça Engenheiro Eletricista 

422006329 Yuri De Carvalho Gomes Engenheiro Eletricista 

422007562 Rayann Pablo De Alencar Azevedo Engenheiro Eletricista 

422008539 Gabriel Liberalquino Soares Lima Engenheiro Eletricista 

422008654 Suellen Cunha Da Silva Engenheiro Eletricista 

422009319 Leonardo Nascimento De Oliveira Engenheiro Eletricista 

422009910 Gustavo Costa Aragão Engenheiro Eletricista 

422009986 André Luiz De Oliveira E Silva Engenheiro Eletricista 

422012018 Daniel Soares Dos Santos Andrade Engenheiro Eletricista 

422012044 Marco Antonio Pereira Dos Santos Engenheiro Eletricista 

422001051 Nadja Accioly Espindola Engenheiro Mecânico 

422002122 Tomás Nogueira Dos Santos Engenheiro Mecânico 

422002665 Thiago Henrique Bezerra De Santana Engenheiro Mecânico 

422006562 Yuri Rufino Fischer Engenheiro Mecânico 

422009712 Tiago Henrique Azevedo De Brito Engenheiro Mecânico 

422009783 Lélio Celso De Araújo Engenheiro Mecânico 

422011550 Wilson Germano Gaebler Junior Engenheiro Mecânico 

422000975 Josimar Barbosa De Araujo Técnico em Informática 



 

4 

 

422003556 Elvis Dos Santos Barbosa Técnico em Informática 

422005784 Diogo Medeiros De Almeida Técnico em Informática 

422000256 Mauricio Silva Dos Anjos Técnico em Segurança do Trabalho 

422001461 Fernanda Raíza Gonçalves Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

422001642 Célia Vicente De Oliveira Técnico em Segurança do Trabalho 

422002243 Laura Dayane De Melo Técnico em Segurança do Trabalho 

422003128 Ádelle Cristine Lucas Cordeiro Técnico em Segurança do Trabalho 

422003563 Lidiane Oliveira Lopes Técnico em Segurança do Trabalho 

422005117 Francielle Kathely Alves Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

422009880 Ana Luiza Correia Gaspar De Oliveira Técnico em Segurança do Trabalho 

422010306 Ana Carla Lima Dos Santos Domingos Técnico em Segurança do Trabalho 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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: Advogado 
 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu  os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 04 

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

Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 
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É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“ As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 07 

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

As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 
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privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativo do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes:  

O próprio texto  

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 

 

Questão: 08 

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

A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 
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 O próprio texto e 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova 

 

Questão: 09 

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

A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 

Questão: 10 

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

Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo a expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte:  

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  
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• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde (V); castanho (C); azul (A). 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim, a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 12 

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

No interior da figura tem-se uma área em branco e o restante é área em negrito.  

Os lados do quadrilátero maior possuem todos o mesmo tamanho, assim como do quadrilátero menor. Como 

os ângulos internos são todos iguais, conclui-se que ambos são quadrados. Se o quadrilátero no interior do 

círculo não fosse um quadrado esta informação seria fornecida no enunciado.  

O valor de  arredondado para 3,14 é o mais usual nos livros didáticos e as próprias alternativas de respostas 

da questão apresentam duas casas decimais.  

 

                                
 

A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2. r=2.3=6 cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2   

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 
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A4cantos=L2-  =62 -3,14. 32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 14 

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

A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 

Assim a fêmea andou 2 cm em cada segundo. Em 150s ela andou 2.150=300 cm=3m. 

E o macho andou 6 cm em cada segundo. Em 150s ele andou 6.150=900 cm=9m 

3m+9m=12m (distância que os separavam no início da caminhada) 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 15 

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

A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 21 

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

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte:  

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 

Questão: 26 

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

A doutrina classifica a Constituição da República Federativa do Brasil em dogmática (quanto ao modo de 

elaboração), rígida (quanto à estabilidade), formal (quanto ao conteúdo) e escrita (quanto à forma). Quanto à 

extensão ela é analítica e quanto à origem ela é promulgada. Veja-se, portanto, que, quanto ao modo de 

elaboração, ela é dogmática e não analítica. Aliás, não se nega que a constituição seja classificada como 

analítica, mas ela assim o é quanto à extensão.  

Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva 2011, p. 80/93. 

 

Questão: 28 

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

O conteúdo cobrado na questão estava previsto no item “1. Direito Constitucional (...) 1.2 Poder Constituinte.” 

Ademais, a doutrina explica que o poder constituinte derivado decorrente está sujeito a limites, quais sejam, 

os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos e os princípios 

constitucionais extensíveis. “Nesse sentido, os Estados-membros, ao elaborar as suas constituições e leis, 

deverão observar os limites fixados no art. 34, VII, “a” a “e”, da CF/88”.  

Fonte: Edital e LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva 2011, 

p. 94/95.  

 

Questão: 31 

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

A alternativa “B” está correta, pois a doutrina ensina que a discricionariedade (mérito administrativo) está 

justamente nos elementos motivo e no objeto do ato. A alternativa “A” está correta, pois o ato ilegal deve ser 

anulado e a anulação produz efeitos ex tunc. De se notar que a anulação (ilegalidade) pode ser feita pela 

própria Administração ou pelo Poder Judiciário. Já a revogação do ato administrativo se dá por questões de 

conveniência e oportunidade, tendo efeitos ex nunc. Ela só pode ser feita pela própria Administração. Por fim, 

a licença é considerada pela doutrina como um ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta 

àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.  

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 275/276, 290, 

304, 311 e 313.  

 

Questão: 33 

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

As alternativas “B”, “C” “D” e “E” são corretas, pois de acordo, com o art. 12, §2º; art. 12, §4º, inciso I; art. 12, 

incisos I, “a”; e art. 12, inciso II, “a” da CRFB/88. Já a alternativa “A” está incorreta, pois, apesar de o cargo de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal ser privativo de brasileiro nato, o de Ministro das Relações Exteriores 

não o é. Vale ressaltar que é diferente o cargo de Ministro das Relações Exteriores de outros cargos de carreira 

diplomática. E como é cediço: as diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados devem constar 

expressamente da Constituição Federal, não havendo expressa vedação ao cargo de Ministro das Relações 

Exteriores. Ademais, sobre o tema, explica Kildare Gonçalves Carvalho que “note-se ainda que o elenco de 

cargos privativos de brasileiros natos, relativamente à carreira diplomática, não alcança o cargo de Ministro 

das Relações Exteriores, em virtude do disposto no art. 87 da Constituição, que não torna o cargo de Ministro 

de Estado privativo de brasileiros natos, à exceção do de Ministro do Estado da Defesa”. Por fim, a alternativa 

“E” é clara, não resultando em dúvida ao intérprete, especialmente porque ela praticamente reproduz a 

redação da alínea “a” do inciso II do art. 12 da CRFB/88.  

Fonte: CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – Direito 

Constitucional Positivo. 14ª ed. ver. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 806. 

 

Questão: 34 

Recurso procedente. Gabarito alterado para a letra “D” 

A alternativa “D” não exige Lei Complementar, como se constata do inciso II, do art. 154 da CRFB/88. Já as 

demais alternativas exigem Lei Complementar, como se percebe do inciso II, do art. 146; art. 148; 146-A; 

inciso I do art. 154. Deste modo, constata-se que o gabarito preliminar foi divulgado erroneamente.  

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Questão: 35 

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

A alternativa incorreta é a “C”. Isto porque o princípio da especialidade está ligado à ideia de descentralização 

administrativa, significando que as pessoas jurídicas criadas pelos entes estatais devem estar vinculadas aos 

objetivos para os quais foram criadas. Especificamente em relação ao objeto do recurso, deve-se esclarecer 

que a doutrina justamente ensina que “o princípio da supremacia determina privilégios jurídicos e um 

patamar de superioridade do interesse público sobre o particular”. Portanto, a alternativa atacada pelo 

recurso também está correta. As demais alternativas também estão corretas, de acordo com a doutrina.  

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 26, 31, 39, 43, 

59 e 60. 

 

Questão: 36 

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

A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 7º, §8º da Lei de Licitações. A afirmativa II está incorreta, 

pois em desacordo com os artigos 22 e 45 da Lei de Licitações. Pelo que se percebe da conjugação das normas, 

os itens citados na questão são modalidades e não tipos de licitação. A afirmativa III está correta, pois de 
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acordo com o art. 14 da Lei de Licitações. A afirmativa IV está correta, pois de acordo com o art. 23, §4º, da Lei 

de Licitações. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 365.  

 

Questão: 37 

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

Explica a doutrina que o atributo da autoexecutoriedade pode ser subdividido em exigibilidade e 

executoriedade. “Aquela significa a possibilidade que tem a Administração de tomar decisões executórias, 

dispensando a análise preliminar do Poder Judiciário, sendo impostas ao particular ainda que contrárias à sua 

vontade. São denominados meios indiretos de coerção, v.g., a aplicação de uma multa”. Portanto, é a 

autoexecutoriedade que permite a imposição de multas como meios indiretos de coerção. Veja-se que a 

questão não subdividiu o atributo da autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade, mas indicou o 

atributo maior da autoexecutoriedade. Ademais, a questão não tratou de meios de forçar o administrado a 

pagar a multa ou execução desta multa, mas sim em imposição da referida multa. E a mera imposição da 

multa é corolário da autoexecutoriedade. Por fim, vale frisar que a questão não abordou os casos em que os 

atos administrativos possuem a referida exigibilidade, mas apenas indicou que o poder de impor as multas 

resulta do princípio. Em síntese: a questão apenas cobrava do candidato conhecimento sobre qual o atributo 

que permitia a imposição das multas diretamente pela Administração.  

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 221. 

 

Questão: 39 

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

Estabelece a Lei 12.506/11 que “Art. 1o  O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido na 

proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma 

empresa. Parágrafo único.  Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de 

serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 

(noventa) dias.” Vide, ainda, jurisprudência do assunto: RECURSO DE REVISTA – AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL 

– CONTAGEM. A Lei nº 12.506/2011, ao instituir o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do 

empregado, fixou a proporcionalidade como direito dos empregados, a partir de um ano completo de serviço, 

à base de três dias por ano de serviço prestado na mesma entidade empregadora até o máximo de 60 dias de 

proporcionalidade, perfazendo um total de 90 dias. Inexiste previsão legal para a exclusão do primeiro ano de 

serviço, para o cômputo do aviso prévio proporcional. (...) (TST, 8ª Turma, RR-647-85.2012.5.03.0027, Data de 

Julgamento: 18/12/2013, Relator Desembargador Convocado: João Pedro Silvestrin, DEJT 07/01/2014.). Com a 

devida vênia, de regra todos os temas em Direito possuem discussões doutrinárias, mas existem aquelas que 

são as que prevalecem de fato. In casu a questão cobrou a questão, conforme entendimento amplamente 

majoritário, como se vê do julgado acima.  

Fonte: CLT 

 

Questão: 41 

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

De acordo com o art. 3º, inciso III, do Código Civil, “São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida 

civil: III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”. Já as hipóteses indicadas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloIVcapvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloIVcapvi
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nas outras alternativas se referem aos relativamente incapazes, como consta do art. 4º do mesmo código. 

Com a devida vênia, o recurso apresentado cita alternativas que não constavam na questão, como se dela 

tivessem feito parte, mas não fizeram. Portanto, a questão é hígida.   

Fonte: Código Civil 

 

Questão: 43 

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

O conteúdo cobrado na questão estava previsto no edital no item “4 Direito Processual do Trabalho. 4.1 

Provas, recursos e ação rescisória no processo do trabalho.” A questão não exigia conhecimento sobre 

exceção de incompetência territorial, mas sobre recursos.  

Fonte: Edital.  

 

Questão: 47 

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

A doutrina indica as condições da ação como sendo a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das 

partes e o interesse processual (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 7ª 

Ed. São Paulo: Editora, Saraiva 2010, p. 80/83). Analisando o Código de Processo Civil, constata-se que em seu 

art. 3º, ele estatui que “Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”. Já no inciso 

VI, do art. 267, consta que “Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) VI – quando não concorrer 

qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 

processual”. Como se percebe, o CPC, expressamente, se refere à possibilidade jurídica do pedido, à 

legitimidade das partes e ao interesse processual. As outras alternativas se referem a pressupostos de 

constituição de e de desenvolvimento válido e regular do processo, que fogem à questão das condições da 

ação.  

Fonte: Código de Processo Civil e GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 7ª 

Ed. São Paulo: Editora, Saraiva, 2010, p. 80/83.  

 

Questão: 48 

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

O conteúdo cobrado encontrava-se previsto no edital no item “6.2 Partes e Procuradores”. Veja-se que os 

temas “6.3 Litisconsórcio e assistência. 6.4 Intervenção de terceiros” não foram incluídos no edital como 

subitens do título das “Partes e dos Procuradores”, mas sim como temas diversos/independentes daqueles. 

Assim, os assuntos tratados nos Capítulos I, II, III e IV do Título II do Código de Processo Civil estavam 

abrangidos pelo edital. Interpretação contrária esvaziaria o item 6.2 e impediria que fosse cobrado qualquer 

conteúdo sobre ele, ou seja, interpretar como deseja o recurso significaria dizer que o item 6.2 não poderia 

ser cobrado. Além disso, contrariaria o próprio edital, pois como já afirmado: o item 6.3 foi colocado como 

independente e não como um subitem do item 6.2. Por fim, vale dizer que estabelece o art. 35 do CPC que “as 

sanções impostas às partes como consequência de má-fé serão contadas como custas e reverterão em 

benefício da parte contrária; as impostas aos serventuários pertencerão ao Estado”.  

Fonte: Código de Processo Civil e o Edital.  
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Questão: 49 

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

A alternativa “D” está incorreta, pois em desacordo com o §2º, do art. 265 do CPC, que prevê o prazo de 20 

dias para a parte constituir novo mandatário. Já as outras alternativas estão de acordo com os artigos 264, §3º 

do 265, 263 e parágrafo único do 264, todos do CPC. Ao contrário do afirmado no recurso o gabarito 

preliminar indicou a questão “D” e não a “B”. Portanto, não há o que ser alterado.  

Fonte: Código de Processo Civil. 

 

 

 

Cargo: Analista Administrativo - Administração 

 

Questão: 02 

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

Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu  os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 04 

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

Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 
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Questão: 07 

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

As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 

Questão: 08 

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

A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 
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De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 09 

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

A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fonte: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde (V); castanho (C); azul (A). 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 
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   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim, a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: “D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 14 

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

A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 

Assim a fêmea andou 2 cm em cada segundo. Em 150s ela andou 2.150=300 cm=3m. 

E o macho andou 6 cm em cada segundo. Em 150s ele andou 6.150=900 cm=9m 

3m+9m=12m (distância que os separavam no início da caminhada) 

Resposta:”A” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 

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

A obrigatoriedade de constituição da CIPA é exclusiva para estabelecimentos que tenham número de 

empregados igual ou superior a 20, conforme Quadro I da NR-5. Então, quando houver 19 ou menos 

empregados, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR-5. 

O comando da questão é bastante claro, ao solicitar que, de acordo com a CLT e com a norma 

regulamentadora NR-5, seja apontada a alternativa INCORRETA sobre a CIPA. Não foi feita a solicitação de 

análise de condições ou especificidades, e sim do apontamento da assertiva que NÃO se enquadra nos 

dispositivos apontados.  

Conforme a NR nº 05 do MTE: 

5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos 

para setores econômicos específicos. 

5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. 

5.6.2 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual 

participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. 

No referido Quadro I, é apontada a necessidade de criação da CIPA para empresas que apresentam números a 

partir de 20 ou mais funcionários. 
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Nesse sentido, a opção B) O estabelecimento que tiver o número igual ou superior a vinte empregados, com 

vínculo empregatício, deverá constituir CIPA, além de estar em concordância com o disposto no Quadro I, 

refere-se ao fato das empresas “deverem” constituir a CIPA e não “serem obrigadas” a tal. 

Fonte: 

 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del5452.htm>. Acesso em 16 de maio de 2014.  

 

 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR nº 05 do MTE. < 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm >. Acesso em 16 de maio de 2014.  

 

Questão: 32 

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

O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar 

sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o 

problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico, 

deixando claro o que se deve fazer. 

O enunciado e o comando da questão apontam de forma clara que: “Sobre a modalidade de licitação 

denominada pregão, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, assinale a afirmativa INCORRETA” 

Não há solicitação de que sejam analisadas ou apontadas especificidades sobre as alternativas apresentadas, 

apenas que seja verificada qual das assertivas não está em concordância com a modalidade de licitação, de 

acordo com a Lei 10.520/2002, que foi apresentada como base no enunciado. 

Vejamos a análise das opções, segundo os artigos da referida legislação. 

Confirmação da opção A:  Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Invalida a opção B: Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente 

justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, [...] – é a autoridade competente que 

deverá justificar a necessidade da contratação e definir o objeto, e não o pregoeiro. 

Confirmação da opção C: Art. 1º [...]§ 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 

Confirmação da opção D: Art. 3º [...] II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. – a lei não refere-se 

às situações específicas, como é o caso das limitações de competição. 

Confirmação da opção E: Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 

aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 

facultativamente, por meios eletrônicos [...]. 

  Dessa forma, estando o enunciado da questão completo, uma vez que contém todas as informações 

necessárias para o desenvolvimento da redação e sendo o comando claro, objetivo e específico em relação ao 

solicitado, a questão não apresenta nenhum tipo de vício ou incompletude, exigindo necessariamente a 

interpretação e análise textual. 

Fonte: BRASIL. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm >. Acesso em 16 de maio de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm
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Questão: 45 

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

O conteúdo programático previsto no edital apresenta os seguintes tópicos: 8.1 PMBOK - Conceitos de 

gerenciamento de projetos, ciclo de vida do projeto, conceitos básicos, estrutura e processos.  

Segundo o Guia PMBOK (2013), é preciso distinguir o ciclo de vida do projeto do ciclo de vida do produto, pois 

um projeto realizado para apresentar ao mercado um novo computador de mesa é apenas um aspecto do 

ciclo de vida do produto. 

O ciclo de vida do projeto passa por uma série de fases até criar o produto, podendo-se considerar, ciclo de 

vida do projeto parte do ciclo de vida do produto.  

Ainda segundo o guia, o ciclo de vida do produto é um conjunto de fases do produto, geralmente em ordem 

sequencial que não se sobrepõem, determinadas pela necessidade de produção e controle da organização. A 

última fase do ciclo de vida de um produto geralmente é a deterioração e a morte do produto. É necessário ter 

cuidado para distinguir o “ciclo de vida do projeto” do “ciclo de vida do produto”. Ciclos de vida de projetos 

fazem parte de um ou mais ciclos de vida do produto 

Dessa forma, o conteúdo está previsto no edital, uma vez que remete ao gerenciamento de projetos e seus 

processos. 

Fonte: PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE – PMI. Guia PMBOK. 5ª edição. 2013. Versão em português.   

 

 

 

Cargo: Analista Administrativo - Arquitetura 

 

Questão: 01 

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

As obras de referência em Língua Portuguesa, que abarcam não apenas material mais técnico (como KOCH E 

ELIAS, 2006, 2009; MARCUSCHI, 2003, 2008) mas também didático (tais como CEREJA E MAGALHÃES, 2009; 

CEREJA, MAGALHÃES E CLETO, 2012) assumem a existência de cinco tipos textuais: narração, relato, 

exposição, injunção/instrução e argumentação. 

A características estruturais (os tipos de sequências que nele predomina) e semânticas (que envolve, dentre 

outras coisas, a organização e a relação entre as informações) de um texto é que permite enquadrá-lo em uma 

ou outra categoria. De acordo com Marcuschi (2003), um texto é formado por diferentes tipos de sequências, 

por isso, quando diz-se que um texto é argumentativo, expositivo, etc., está-se dizendo que nele predominam 

sequências desse ou daquele tipo e que o seu macro-objetivo discursivo se alinha com o de outros textos que 

visam, por exemplo, convencer alguém de algo (texto argumentativo), explicar um tópico (texto expositivo) e 

assim por diante. 

Diante disso, temos que o texto “Liberdade de imprensa e liberdade de opinião”, no plano semântico, busca 

sustentar a tese de que tratar “liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação” como 

conceitos similares é um equívoco. Para tanto, são apresentados fatos que sustentam esse ponto de vista e, 

ao final, uma conclusão acerca daquilo que foi discutido. No plano textual, o texto está organizado no 

esquema proposição-sustentação-conclusão, típico dos textos argumentativos. 

É esperado que concluintes do Ensino Médio dominem os principais gêneros textuais e as principais 

características dos textos que compõem as tipologias textuais, assim dominar expressões como 
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“características textuais”, “características semânticas”, bem como outras, deveria ser algo comum a pessoas 

com tal escolaridade e não “causar-lhes confusão”. 

Em vista disso, a resposta correta é, de fato, E (argumentativo). 

Fontes:  

 O próprio texto 

 MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; 

BEZERRA, M. A. Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 19-36. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce umas novas informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 07 

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

As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 
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Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 

Questão: 08 

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

A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 09 

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

A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 
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Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes: 

O próprio texto  

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 

(pp. 593-618) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: “D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

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

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 

Questão: 23 

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

De acordo com a redação atual da Lei nº 8.080/90, Art. 19-Q - § 1o, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 

de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 

área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

 

Questão: 24 

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

De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, Art. 9o, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de: I - atenção primária; II - atenção de urgência e emergência; 

III - atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto. A Vigilância em Saúde faz parte das ações e serviços 

mínimos que devem conter uma Região de Saúde para que seja instituída (Art. 5º). 

Fonte 

BRASIL. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

 

Questão: 26 

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

O enunciado da questão trata claramente sobre piso levantado, porão ventilado e pilotis, como boas 

alternativas de ventilação, em seguida o enunciado diz que os desenhos são exemplos de ocorrências em 

algumas edificações, estes desenhos representam exatamente a ventilação cruzada nas edificações, que tem 

como resposta certa a alternativa E “Ventilação cruzada, pois o ar entra por um lado da edificação 

encontrando saída pelo outro lado oposto, favorecendo a ventilação cruzada dentro da edificação.” O 

enunciado, o desenho e a alternativa estão exatamente em conformidade com a bibliografia indicada. 

Fonte: Montenegro, Gildo. Ventilação e Cobertas: estudo teórico e descontraído. São Paulo: Edgard Blucher, 

1984.  

 

Questão: 30 

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

O enunciado da questão trata sobre algumas situações como passagem de cadeira de rodas lado a lado com 

outras cadeiras de rodas e ou pessoas passando a pé, o enunciado trata claramente também que a passagem 

mínima ideal para locais com grandes fluxos é de 1,50 m, dentro do enunciado existe uma afirmativa que se 

repete parecidamente dentro do comando da questão, afirmativa:” Já em locais de grande fluxo de pessoas, o 

corredor deve ter 1,50m de largura, o que permitiria não só a passagem de duas cadeiras de roda lado a lado, 

como a manobra de cadeira em volta de 360º”; comando da questão: “Qual a largura mínima necessária em 

corredores em locais de grande fluxo de pessoas, para permitir não só a passagem de duas cadeiras de roda 

lado a lado, como a manobra de cadeira em volta de 360º?”; esta repetição de forma muito parecida desta 

afirmativa dentro do comando da questão gerou a possibilidade de conduzir  à má interpretação da questão.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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Questão: 33 

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

A questão não é especificamente e unicamente sobre representação gráfica de materiais conforme norma 

técnica, mas a questão é sobre representação gráfica de coberturas considerando alguns elementos com o 

material, a forma, a geometria e proporções de seu sistema estrutural, e pela maneira como este transfere a 

sua carga aos apoios.  

Assim a alternativa E está correta, pois é a representação gráfica de tesoura de madeira, viga de aço, abóboda 

de alvenaria.    

Fonte: Ching, Francis D.K. Arquitetura: forma espaço e ordem – 2ª edição, Martins Fontes 2008, São Paulo. 

 

Questão: 38 

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

O comando da questão pede para assinalar a afirmativa incorreta. A afirmativa da alternativa C é uma 

afirmativa incorreta sobre Antropomorfizar, sustentando a alternativa C para ser assinalada como alternativa 

certa da questão 38. A alternativa E não é a alternativa certa a ser assinalada, pois a sua afirmativa é correta 

sobre o que ser refere ao assunto Ergonomia conforme literatura e bibliografia arquitetônica. 

Fonte: Ching, Francis D.K. Dicionário Visual de Arquitetura – 2ª edição, Martins Fontes 2010, São Paulo.  

Questão: 39 

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

A resposta certa para esta questão é a alternativa C, pois a afirmativa: “Perfil H é o perfil estrutural de aço, 

laminado a quente, de formato semelhante a um perfil H de abas largas.”, é uma afirmativa correta conforme 

literatura e bibliografia arquitetônica. Além da afirmativa correta conforme literatura e bibliografia 

arquitetônica é possível interpretar que uma peça estrutural denominada perfil H se refere ao formato 

semelhante de um letra H, fazendo analogia de um perfil de peça ao formato da letra H. 

Fonte: Ching, Francis D.K. Dicionário Visual de Arquitetura – 2ª edição, Martins Fontes 2010, São Paulo.  

Questão: 40 

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

Conforme o Edital, os itens 1.1 Sistemas estruturais, 1.3 Estruturas de concreto armado, estão inseridos no 

conteúdo programático. A questão não versa somente e ou especificamente sobre “obras de contenção e 

arrimo”, mas sim globalmente sobre estruturas de concreto armado, pois elementos de peças estruturais de 

fundação como blocos de fundação, outros elementos estruturais como muros, Crib-Walls, Cortinas, outros 

assuntos como Reforços do terreno, também estão diretamente relacionados aos sistemas estruturais e 

estruturas de concreto armado.   

Fonte: VÁRIOS AUTORES. Fundação: Teoria e prática. 2ª edição. São Paulo: PINI, 1998. 

 

Questão: 46 

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

Conforme Edital, os itens 1.1 Sistemas estruturais., 1.3 Estruturas de concreto armado., estão inseridos no 

conteúdo programático. A questão não é sobre “Resistência de Materiais”, mas sim sobre estruturas de 

concreto armado. Conceitos como “tração”, “compressão”, “flexão”, “cisalhamento” e “torção” são conceitos 

técnicos das estruturas de concreto armado, como são tratados e podem ser encontrados em bibliografias e 

literaturas arquitetônicas.  

Fonte: BOTELHO, M.H.C. Concreto armado eu te amo para arquitetos. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 
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Cargo: Analista Administrativo - Contabilidade 

 

Questão: 04 

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

Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 
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 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 08 

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

A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto e 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 21 

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

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 
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 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 

Questão: 27 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 

 

Questão: 42 

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

O Princípio da Universalidade estabelece que deverão ser incluídos no orçamento todos os aspectos do 

programa de cada órgão, principalmente aqueles que envolvam qualquer transação financeira ou econômica. 

O princípio da programação estabelece que o orçamento deve ter o conteúdo e a forma de programação. Isto 

ocorre da própria natureza do orçamento, que é a expressão dos programas de cada um dos órgãos do setor 

público. 

Programar é selecionar objetivos que se procuram alcançar, assim como determinar as ações que permitam 

atingir tais fins e calcular e consignar os recursos humanos, materiais e financeiros, para a efetivação dessas 

ações. 

O objetivo da questão está retratado na letra E – Princípio da Universalidade. 

Fonte: KOHAMA, Heilio, CONTABILIDADE PÚBLICA – Teoria e Prática – 10ª Edição – Editora Atlas – 2009 – 

Pág.42 

 

Questão: 49 

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

Quando o VPL é usado para decisões de aceitar – rejeitar, os critérios de decisão são os seguintes: 

a) Se o VPL for maior que $ 0, aceite o projeto. 

b) Se o VPL for menor que $ 0, rejeite o projeto. 

Os projetos mutuamente excludentes são aqueles que têm a mesma função e, portanto, competem entre si. A 

aceitação de um elimina de consideração posterior todos os demais projetos que sirvam a uma função similar. 

Ocorrem quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente. A probabilidade de implementar outra.  

Essa exclusão mútua ocorre basicamente em razão de as propostas em estudo desenvolverem a mesma 

função, sendo suficiente para os objetivos da empresa, a aceitação de somente uma delas. 

Assim, o melhor projeto seria o projeto 1 que apresenta um maior valor de VPL. 

Fonte: 

 BRIGHAM Eugene ., e HOUSTON, Joel F. – FUNDAMENTOS DA MODERNA ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA – Editora Campus – 1999 Pág. 383 

 NETO, Alexandre Assaf – Finanças Corporativas e Valor – São Paulo – Editora Atlas – 2003 – Pág. 279. 

 

 

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Cargo: Analista Administrativo - Estatística 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

 

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: “D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 19 

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

A divergência apontada não tem o condão de influir no correto entendimento da assertiva. 

 

Questão: 38 

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

Em um teste de hipóteses, o procedimento para identificar as hipóteses nula e alternativa é resumido na 

Figura 1. 

 
Figura 1: Identificando as hipóteses nula e alternativa.  

Fonte: Triola (2013) 

Sustenta o recurso que o enunciado da questão não deixa claro a hipótese alternativa do teste. Entretanto, no 

enunciado afirma-se que “realizou-se um teste de hipóteses apropriado para verificar se as quantidades 

médias são iguais nos dois alimentos”. Seguindo o procedimento descrito na Figura 1: 

 Forma simbólica da hipótese a ser testada: (batata) = (beterraba). 

 Forma simbólica que deve ser verdadeira quando a afirmativa acima é falsa: (batata) ≠ (beterraba). 

 Hipótese alternativa (expressão que não contém igualdade): (batata) ≠ (beterraba).  

Portanto, “se o objetivo do estudo fosse verificar se a quantidade média de magnésio nas beterrabas é maior 

do que a quantidade média nas batatas, o valor -p do teste a ser realizado seria igual a” 0,0195 (alternativa A).  

Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
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Questão: 40 

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

Sustenta o recurso que ao testar hipóteses em um modelo de regressão, a hipótese nula é de que os 

parâmetros são iguais a zero. Essa afirmativa está incorreta, pois no modelo de regressão linear simples, as 

hipóteses do teste F da ANOVA podem ser escritas como: 

 Hipótese nula: β1=0 (modelo de regressão não é significativo) 

 Hipótese alternativa:  β1≠0 (modelo de regressão é significativo). 

No caso de regressão linear simples, percebe-se que esse teste é equivalente ao teste t para significância de 

β1. 

Portanto, assim como no modelo de regressão linear múltipla ,o coeficiente β0 não é testado utilizando o teste 

F. 

Como o valor-p do teste F é menor que o nível de significância dado, rejeitamos a hipótese nula e concluímos 

que β1≠0 (alternativa A). 

Fonte: MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. Introduction to linear regression analysis. 5th ed. 

Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. 645 p. 

 

Questão: 48 

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

Conforme enunciado da questão, pede-se que a afirmativa INCORRETA seja identificada. Como argumentado 

no próprio recurso, a distribuição é assimétrica à direita. Portanto a alternativa a ser assinalada é a “B”, que 

afirma que a distribuição é assimétrica à esquerda. 

Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

Questão: 49 

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

O recurso sustenta que a tabela que se faz uso na questão é de frequência de classes em que cada classe deve 

ser distinta de forma que cada quilometragem pertença a apenas uma das classes. Entretanto, isso não 

compromete a questão conforme sustenta o recurso, pois como a distância entre a residência e o trabalho dos 

funcionários (X) é uma variável aleatória contínua, a questão pode ser resolvida determinando-se k tal que P 

(X ≤ k) = P (X < k) = 0,6. Assim, k = 15. 

 

 

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Processos 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 
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comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas  é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta:”D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 15 

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

A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 
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4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 31 

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

Algumas das atividades comuns da Operação de Serviço são: Monitoração e controle; Operações de TI; 

Gerenciamento de mainframe; Gerenciamento de Servidores; Gerenciamento de rede; Armazenamento de 

dados; Administração de banco de dados; Gerenciamento de serviços de diretório; Suporte a desktop; 

Gerenciamento de midleware; Gerenciamento da Internet/Web; Gerenciamento das facilidades e datacenters. 

Fonte: FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. de, - Implantando a Governança de TI: da estratégia à gestão dos 

processos e serviços – 3ª. ed. – Rio de Janeiro: Brasport: 2012 - pág. 216, 217 e 280. 

 

Questão: 33 

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

Um BFILE armazena um ponteiro para um arquivo que é acessível por meio do sistema de arquivos do servidor 

de banco de dados. O ponto importante a ser lembrado é que esses arquivos são armazenados fora do banco 

de dados. Um BFILE pode apontar para arquivos localizados em qualquer mídia: disco rígido, CD, DVD, Blu-Ray, 

HD-DVD, etc. 

Fonte: PRICE, J. – Oracle Database 11g SQL – Porto Alegre: Bookman, 2009 - pág. 509 

 

Questão: 44 

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

Especificar uma porta que já está em utilização ou especificar um número de porta inválido ao criar um 

ServerSocket resulta em uma BindException 

Com os sockets, a E/S de rede aparece para programas Java como similar à E/S de arquivo sequencial. Os 

sockets ocultam de você muito da complexidade da programação de rede. 

Especificar uma porta que já está em utilização ou especificar um número de porta inválido ao criar um 

DatagramSocket resulta em uma SocketException. 

Fonte: DEITEL, P.; DEITEL, H. - Java: como programar – 8ª ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 – pág. 

867, 871, 877, 894 

 

Questão: 47 

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

Foi solicitado que se marcasse a alternativa que apresentasse as fundações do SOA, que são:  

Web Service (WS); Simple Object Access Protocol (SOAP); Universal Description Discovery and Integration 

(UDDI); Web Services Description Language (WDSL), são as fundações do SOA. 

Fonte: VALLE, R.; OLIVEIRA, S. B. de, - Análise e Modelagem de Processos de Negócio – 1ª ed. – São Paulo: 

Atlas, 2012 - pág: 145. 

 



 

35 

 

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Suporte e Redes 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 27 

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

Foi solicitada a marcação da alternativa que apresentasse as faixas de endereços de rede e o broadcast de 

cada sub-redes.  

A partir do endereço IP fornecido, e necessitando criar 4 sub-redes, os endereços de rede, as faixas de 

endereços e o broadcast de cada rede serão: 

 

Subrede Faixa de endereços Broadcast 

167.199.0.0 167.199.0.1 a 167.199.63.254 167.199.63.255 

167.199.64.0 167.199.64.1 a 167.199.127.1 167.199.127.255 

167.199.128.0 167.199.128.1 a 167.199.191.0.1 167.199.191.255 

167.199.192.0 167.199.192.1 a 167.199.255.1 167.199.255.255 

 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. – Redes de Computadores: uma abordagem top-down – Porto 

Alegre: AMGH, 2013 - pág. 347 

 

Questão: 31 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a B 

A banca altera o gabarito divulgado anteriormente. A alternativa correta é a letra B. 

As alternativas I e III estão corretas, entretanto as alternativas II e IV apresentam erros, e as correções estão 

apresentadas abaixo. 

II - Para alcançar a simplicidade, a XP restringe os desenvolvedores a projetas apenas as necessidades 

imediatas, em vez de considerarem as necessidades futuras. 
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IV - A XP faz uso do teste de unidades como sua tática de testes primária. À medida que cada classe é 

desenvolvida, a equipe desenvolve um teste de unidade para exercitar cada operação de acordo com sua 

funcionalidade específica. 

Fonte: PRESSMAN, R. S.; Engenharia de Software: uma abordagem profissional- 7ª ed. – Porto Alegre, AMGH, 

2011- págs. 86, 87 e 88 

 

Questão: 39 

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

SIP e H.323 são dois protocolos que foram projetados para tratar da comunicação VoIP (Voice Over Internet 

Protocol), ou simplesmente Voz sobre IP. 

O SIP é um protocolo de inicialização de sessão, pertence a camada de aplicação, que estabelece, gerencia e 

termina uma sessão (ligação) multimídia. 

O H.323 usa vários protocolos para estabelecer e manter comunicação por voz (ou vídeo). 

O H.323 é outro protocolo de sinalização para tempo real, interativo. É um pacote completo, verticalmente 

integrado, de protocolos para conferência em multimídia: sinalização, registro, controle de admissão, 

transporte, codecs. 

Fonte: 

 FOROUZAN, B. A.; FEGAN, S. C.; - Protocolo TCP/IP – São Paulo: McGraw-Hill, 2008 - pág. 670 e 671  

 KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. - Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem 

 Top-Down – 5ª ed. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. Capítulo sobre Redes Multimídia – 

Slides de apresentação sobre multimídia – Cap. 07 – slide 70 

 

Questão: 42 

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

Todas as alternativas são características dos IDS (Sistemas de Detecção de Intrusão), entretanto foi solicitada a 

marcação da alternativa que não pertencesse ao sistema de intrusão baseado em host (Host-Based Intrusion 

Detection System – HIDS). 

São características do HIDS - Host-Based Intrusion Detection System: 

Não necessita de hardware adicional. 

Gera poucos “falsos positivos”, ou seja, os administradores recebem poucos alarmes falsos de ataques. 

Pode verificar o sucesso ou a falha de um ataque, com base nos registros (logs) do sistema. 

Ataques que ocorrem fisicamente no servidor (keyboard attack) podem ser detectados pelo HIDS. 

A alternativa a ser marcada apresenta a seguinte definição: Os ataques podem ser detectados e identificados 

em tempo real e o usuário pode determinar rapidamente o tipo de resposta apropriado. Este é um ponto 

positivo do NDIS - Network-Based Intrusion Detection System 

Fonte: NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. - Segurança de Redes em ambientes corporativos –São Paulo: 

Novatec Editora, 2007 – pág. 271, 272 e 273 
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Questão: 43 

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

De forma generalizada os elementos essenciais para a definição da política de segurança e para sua 

implantação são: Vigilância, Atitude, Estratégia e Tecnologia. Ainda, esses elementos podem ser considerados 

como fatores de sucesso da política de segurança. 

Fonte: NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. - Segurança de Redes em ambientes corporativos –São Paulo: 

Novatec Editora, 2007 – pág. 191 e 192 

 

 

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Telecomunicações 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul(A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 
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   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: “D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 

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

Sistemas Cat. 6A, Cat. 7 e Cat. 7A são ótimas opções para ambientes com altos níveis de ruídos. 

Se é preciso compartilhar serviços de naturezas distintas em um mesmo cabo de pares trançados, dê 

preferência aos sistemas Cat. 7 e Cat. 7ª. 

As normas brasileiras reconhecem categorias de desempenho e classes de aplicação (Cat. 3/Classe C, Cat, 

5e/Classe D, Cat. 6/Classe E, Cat. 7/Classe F, etc). 

As normas ISO (internacionais) reconhecem classes de aplicação e categorias de desempenho (Cat. 3/Classe C, 

Cat. 5e/Classe D, Cat. 6/Classe E, Cat. 7/Classe F, etc) 

Fonte: MARIN, P. S. - Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação – 3ª. ed. – 

São Paulo: Érica, 2009 -  pág. 25 

 

Questão: 27 

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

O comprimento máximo de canal reconhecido para fibras monomodo é de 3000 metros e de 2000 metros 

para as fibras multimodo, de acordo com a norma americana ANSI/TIA-568-C.I 

As normas ISO IEC 11801:2002 2ª edição e NBR 14565:2007 especificam um comprimento máximo de canal de 

2000 metros para as fibras monomodo e multimodo. 

Fonte: MARIN, P. S. - Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação – 3ª. ed. – 

São Paulo: Érica, 2009 -  pág. 54, 57 e 58. Seção: Para lembrar. 

 

Questão: 32 

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

O OFDM (Orthogonal Frequency Division Multplexing) é uma técnica de modulação de sinais baseada em 

multiplexação por divisão de frequência, que permite o envio de múltiplas portadoras (subportadoras) de sinal 

digital. 

Fonte: MORAES, A. F. de. – Redes de fio: instalação, configuração e segurança: fundamentos – São Paulo: 

Érica, 2010 - pág. 25, 26 e 27 

 

Questão: 36 

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

Um espaço de nomes que faça o mapeamento de cada endereço para um nome único pode ser organizado de 

duas maneiras: simples e hierárquico.  

Para haver um espeço de nomes hierárquico, um espaço de nomes de domínio foi projetado. 

Fonte: FOROUZAN, B. A. – Protocolo TCP/IP – São Paulo: McGraw-Hill, 2008 - pág: 471. 
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Questão: 39 

Recurso Procedente. Questão anulada 

A questão deverá ser anulada, pois devido a erro material no seu enunciado, apresentou mais de uma 

alternativa de resposta. 

As alternativas A, C, D e E estão INCORRETAS. 

Fonte: FOROUZAN, B. A. – Protocolo TCP/IP – São Paulo: McGraw-Hill, 2008 - pág: 601 

 

Questão: 40 

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

Para executar tarefas de gerenciamento, o SNMP (Simple Network Management Protocol) usa dois outros 

protocolos: SMI (Structure of Management Information) e MIB (Management Information Base).  

Ou seja, o gerenciamento na Internet é feito por meio da cooperação de três protocolos: SNMP, SMI e MIB. 

Fonte: FOROUZAN, B. A. – Protocolo TCP/IP – São Paulo: McGraw-Hill, 2008 - pág: 576 

 

 

 

Cargo: Assistente Administrativo 

 

 

Questão: 01 

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

"Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça...” O uso de algumas expressões não é suficiente para 

descaracterizar a linguagem utilizada em todo o texto, a saber, a formal. Portanto, a alternativa “C) informal, 

caracterizada pela simplicidade e objetividade próprias do discurso.” não pode ser considerada correta. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. 2 ed. São Paulo: Atual Editora, 2012. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “A” que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação: II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade, discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    
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Questão: 13 

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

As razões recursais não apresentam relação com o que está sendo pedido na questão. 

C + T = 435; F + T = 270; C+F = 355. Tiramos que C= 435 – T e F = 270 – T, substituindo em C +F=355 teremos 

que 435 – T + 270 – T = 355, onde tiramos que T = 175, C=260 e F = 95 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 

 

Questão: 49 

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

A NR 26 é clara: A cor vermelha é usada para distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio. Ex.: 

caixa de alarme de incêndio; hidrantes; extintores e sua localização etc. A cor vermelha corresponde ao 

primeiro parêntese que é o de número 2. Então a resposta está correta. 

A cor preta é empregada para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Ex.: 

óleo lubrificante etc. A cor preta corresponde ao quarto parêntese que é o de número 4. Então a resposta está 

correta. 

A cor vermelha é usada para equipamentos de proteção e a preta para canalizações de inflamáveis.  

Continua a resposta sendo a letra B.  

Fonte: SCALDELAI, A.V.et al. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 2.ed.rev.e ampl. São Caetano 

do Sul, SP: Yendis Editora, 2012. 433p 

 

Questão: 50 

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

A resposta correta corresponde à alternativa apontada como correta. O risco ambiental correspondente a cor 

vermelha é o risco químico.  

Continua a resposta sendo letra B.  

Fonte: SCALDELAI, A.V.et al. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 2.ed.rev.e ampl. São Caetano 

do Sul, SP: Yendis Editora, 2012. 433p. 

 

 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

 

 

Questão: 02 

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

Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 
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o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 03 

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

A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 

(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 
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Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 07 

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

As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 
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Questão: 09 

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

A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

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

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 



 

44 

 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 

Questão: 26 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é prejudicado por ausência de fundamentação. 

Fonte: I. BAUER; L.A. FALCÃO. Materiais de Construção Volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 552. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Conforme disposto nas razões recursais, a Estaca tipo FRANKI é moldada “in loco” e não pré-moldada. O 

recurso é procedente e a questão deverá ser anulada. 

Fonte: SALGADO, Júlio César Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação – 2ª edição revisada – 

São Paulo: Érica, 2009, página 59.  

 

Questão: 29 

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

As razões recursais sustentam que na letra E os pilares não necessariamente precisam estar no prumo, além 

de que a água deve ser jogada imediatamente antes da concretagem. Ressalta-se que estamos falando de 

formas de vigas, qual neste caso os pilares devem estar em prumo. Quanto a água, a mesma deve ser jogada 

horas antes da concretagem. Em pesquisa a bibliografia apresentada no recurso, vê-se que a água deve ser 

jogada antes da concretagem e não imediatamente antes da concretagem.  

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte: BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções, Volume 1. São Paulo: Editora Blucher, 

2009, páginas 98 e 99. 

 

Questão: 31 

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

O recurso sustenta a respeito da quantidade de tempo para a secagem do primer, informando que isto 

depende das especificações do fabricante. Vê-se que a bibliografia utilizada para a questão refere-se à NBR 

9574/86. A bibliografia ressalta que o tempo para secagem do primer é de aproximadamente 04 (quatro) 

horas, ou seja, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. A resposta correta é a letra D, pois a 

impermeabilização por cristalização tem a pega rápida ou ultrarrápida. A norma utilizada é a NBR 9574 

(execução) e não a NBR 9575.  

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Quanto à impermeabilização rígida pode ser considerado o primeiro sistema de impermeabilização utilizado e 

consiste na adição de produto impermeabilizante à argamassa de cimento e areia, ou seja, o item refere-se 

apenas na adição de produto impermeabilizante à argamassa de cimento e areia, conforme proposto na 

bibliografia utilizada. 

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte: BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções, Volume 1. São Paulo: Editora Blucher, 

2009, páginas 380, 381, 382 e 383. 

 

Questão: 32 

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

O recurso sustenta que “é recomendável, pois independente da forma de transporte dos tubos, eles devem 

ser acondicionados de forma adequada. Esse item não afirma que os tubos DEVEM ser arrastados no 

transporte, mas sim, que devem ser convenientemente acondicionados.”. A argumentação apresentada não 

se sustenta, eis que, as recomendações, cuidados e precauções indicam que os tubos devem ser transportados 

e não arrastados. Isto danifica as pontas.  

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte: SALGADO, Júlio César Pereira. Instalação Hidráulica Residencial. São Paulo: Érica, 2010, página 38. 

 

Questão: 33 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D” 

As razões recursais sustentam que Conforme definição da NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – 

Projeto e execução), “tubulação de descarga” não é definido/reconhecido como parte constituinte de um 

sistema predial de esgoto. O termo tecnicamente correto seria “ramal de descarga”. Sendo assim, é uma 

alternativa FALSA. Caso a questão se referisse a “ramal descarga” poderia ser necessário ou não o uso de 

ramal de ventilação, que por definição (item 3.33) é o tubo ventilador que interliga o desconector, ou ramal de 

descarga, ou ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação ou a um tubo 

ventilador primário. A argumentação apresentada se sustenta, eis que o tubo de ventilação pode ser ligado ao 

ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários, ou seja, a alternativa é FALSA.  

O recurso sustenta também que, conforme definição da NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – 

Projeto e execução), itens 3.29 (ralo seco) e 3.30 (ralo sifonado), ambos destinam-se a receber águas de 

lavagem de pisos ou de chuveiro. A norma apenas ressalta que o ralo seco não pode ser interligado 

diretamente a tubulação primária, no entanto não faz preferências nem tão pouco apresenta índices de 

usabilidade. Sendo assim, não podemos afirmar que normalmente a que será utilizada será esta (ralo seco) ou 

aquela (ralo sifonado). A argumentação do candidato se sustenta, eis que, tudo dependerá do projeto 

executivo, ou seja, a alternativa é FALSA. 

O gabarito deve ser modificado para a letra D. 

Fonte: SALGADO, Júlio César Pereira. Instalação Hidráulica Residencial. São Paulo: Érica, 2010, páginas 109, 

110, 112 e 123. 
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Questão: 40 

Recurso procedente. Questão anulada. 

A questão apresenta simbologias repetidas, a simbologia número 1 é idêntica à simbologia número 5, logo, 

não há alternativa de resposta correta que atenda ao enunciado, portanto, a questão será anulada. 

Fonte: NISKIER, Júlio. Manual de Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC: 2005, página 52.  

 

Questão: 41 

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

As razões recursais sustentam que “Afirmando que a capacidade de campo inclui a RESERVA PERMANENTE e 

certa quantidade de umidade disponível mantida pela ação CAPILAR. Diferente da definição que afirma que a 

capacidade de campo é quando permanece apenas a ÁGUA CAPILAR e a ÁGUA HIGROSCÓPICA.”. Em análise a 

bibliografia apresentada no recurso vê-se que a mesma é incompleta e o argumento não se sustenta, pois a 

bibliografia adotada pela banca afirma que “a capacidade de campo, corresponde à umidade retida em um 

solo previamente saturado após sua drenagem natural por gravidade, qual inclui, naturalmente, a reserva 

permanente e certa quantidade de umidade disponível, mantida pela ação capilar, ou seja, é a capacidade que 

o solo natural tem de drenar a água retida após uma chuva qualquer”. Segundo a bibliografia utilizada pela 

banca a água capilar existe nos vazios entre os grãos e é movimentada pela ação da tensão superficial, 

podendo ser aproveitada pela vegetação. Também não se sustenta o conceito de água higroscópica que é 

aquela absorvida pelo ar, é mantida em torno das partículas sólidas por adesão. A intensidade das forças 

moleculares não permite o aproveitamento dessa umidade pelas plantas. 

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte: NELSON L. de Sousa Pinto. Hidrologia Básica. São Paulo: Editora Blucher, 1976, páginas 68 e 69. 

 

Questão: 44 

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

As razões recursais sustentam que “organismos vivos” (alternativa D) não são a forma a qual a literatura se 

refere e sim apenas “organismos”. Não são apenas os organismos vivos que determinam as propriedades do 

solo. Em cheias máximas (alternativa C) mesmo a literatura não explicitando diretamente este fenômeno é 

intrinsecamente vinculado às características do clima e da topografia, sendo, no entanto fator que influencia 

na formação dos solos. Os argumentos apresentados não se sustentam, pois a palavra “organismos” quer 

dizer que, obviamente, que são vivos. O recurso também descreve que “A literatura refere-se a organismos 

agindo na formação dos solos, estes organismos interagindo em todo seu ciclo de vida. Sendo assim, seu ciclo 

de vida quer dizer que estão vivos os organismos. Já as cheias máximas não tem nada haver com a pedologia, 

eis que o candidato sustenta que “Os processos de desagregação e decomposição de rochas por ação da água, 

vento, gelo e organismos constituem o intemperismo.”. O recuso não se sustenta, eis que esta água é por ação 

de chuvas, quais realizam a desagregação do solo ao longo dos tempos, bem como o conceito de cheias 

máximas tem haver com inundações, conceitos estes aplicados na hidrologia e não na mecânica dos solos. 

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte: PINTO, Carlos de Sousa. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. São Paulo: Oficina de Textos, 

2000, página 46. 
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Questão: 45 

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

As razões recurais sustentam que o nome do ensaio é Shaking Test (SEM o R), conforme foi colocado no item 

(Sharking Test). O argumento apresentado não se sustenta, eis que o nome do ensaio é Sharking Test ou 

Shaking Test. 

Portanto, o gabarito fica mantido. 

Fonte:  

 PINTO, Carlos de Sousa. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. São Paulo: Oficina de Textos, 

2000, página 46. 

 Apostila do Prof. Glaucione Feitosa disponível em 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe1JQAK/apostila-solos?part=4 

 

Questão: 47 

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é prejudicado por ausência de fundamentação, pois, a alternativa de resposta correta é a mesma 

requerida nas razões recursais. 

Portanto, o gabarito fica mantido. 

 

Questão: 48 

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

O recurso sustenta que o gabarito deveria ser a letra B e não letra C, pois o nome do programa é FTOOL e não 

FTOOLS. O argumento não se sustenta eis que na letra C o programa EMULE é um arquivo para 

compartilhamento de arquivos, qual não tem nada haver com cálculo, ou projeto, ou análise, ou 

dimensionamento estrutural. Quanto ao programa da letra B, FTOOLS, pode ser chamado de FTOOL ou 

FTOOLS, conforme bibliografia selecionada pela banca. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: 

 Exercício proposto pelo professor. 

 http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10010728.pdf, página 78, acessado em 

17/05/2014. 

 https://desenvrepositorio.ufba.br/ri32-jspui/handle/ri/12082, acessado em 17/05/2014. 

 http://www.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/270/TCC%20-%20BCT/2014-1/TCC-

ol%C3%ADvio.pdf, página 18, acessado em 17/05/2014. 

 

 

Questão: 50 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

As razões recursais sustentam que a Lei 8.666/93 teve sua alteração pela Lei 12.349/2010, qual alterou o Art. 

3º da lei original (8.666/93). O argumento procede, eis que as letras A e C estão incorretas, ou seja, 

duplicidade de respostas. 

Fonte: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1 
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Cargo: Engenheiro Clínico 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 12 

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

No interior da figura tem-se uma área em branco e o restante é área em negrito.  

Os lados do quadrilátero maior possuem todos o mesmo tamanho, assim como do quadrilátero menor. Como 

os ângulos internos são todos iguais, conclui-se que ambos são quadrados. Se o quadrilátero no interior do 

círculo não fosse um quadrado esta informação seria fornecida no enunciado.  

O valor de  arredondado para 3,14 é o mais usual nos livros didáticos e as próprias alternativas de respostas 

da questão apresentam duas casas decimais.  

 

                                
 

A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2   

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 
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L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14.32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: “D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 15 

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

A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta:”D” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 27 

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

O único equipamento classificado “especificadamente” com características eletrônicas seria o monitor. Os 

outros equipamentos têm aplicações elétricas e mecânicas, o que não é abordado na questão. Dessa forma, a 

solicitação é indeferida, pois a literatura disponível e a peculiaridade do equipamento descrito na resposta 

certa deixam claro a alternativa. 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Coleção: Saúde e Cidadania. Gerenciamento e Manutenção de 

Equipamentos Hospitalares. Autor: Said J.Calil e Arilda S. Teixeira. 

 

Questão: 28 

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

A questão abordava análise avaliativa da parte elétrica de uma bomba de infusão. Os roletes (e não suas 

formas de controle), de acordo com a literatura citada nas razões recursais, inferem-se como “parte mecânica 
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de forma mais contundente”. A justificativa se dá pela não contradição da literatura. Deixando a alternativa 

“D” como correta. 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Coleção: Saúde e Cidadania. Gerenciamento e Manutenção de 

Equipamentos Hospitalares. Autor: Said J.Calil e Arilda S. Teixeira. 

 

Questão: 31 

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

A alternativa certa seria a “incorreta” entre os itens. Segundo a resolução 358de2005 do CONAMA: Art. 3º: 

Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, referidos no art. 1º desta 

Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos 

requisitos ambientais e de saúde pública. Dessa forma a fonte de geração é que tem a responsabilidade da 

destinação. 

Quanto à disposição em aterros, os resíduos “A”, devem sim, ser aterrados em aterros específicos, conforme a 

mesma resolução: Art. 15. Os resíduos do Grupo A1, constantes do Anexo I desta Resolução, devem ser 

submetidos a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga microbiana 

compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado 

ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. Por aterros de 

disposição de Resíduos de serviços de saúde, eles têm que apresentar diferenciações técnicas de controle de 

chorume, lençóis freáticos e etc.  

A responsabilidade é da unidade geradora, descrito na mesma legislação citada no recurso. Abordar que a 

responsabilidade é da empresa contratada vai contrário à legislação abordada para a elaboração da pergunta. 

A ação de disposição de forma correta entre gerador e empresa contratada (não implicada suas ações 

solidárias, e sim a idoneidade do serviço) é definida no Plano de gerenciamento interno, cabendo 

responsabilidade legal ao gerador do resíduo. Quanto à minimização das infecções, sabemos que 10% das 

infecções hospitalares são oriundas da falta de um gerenciamento correto dos resíduos de serviço de saúde.  

Fonte:  

 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente Resolução 358 de abril de 2005. 

 BRASIL: Ministério da Saúde.Serie Saúde e Tecnologia . Arquitetura na Prevenção de Infecção 

Hospitalar. Brasilia,1995. 

 

Questão: 35 

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

Não se informa qual o tipo de cilindro. Logo, apesar de existirem normas técnicas, o recarregamento acidental 

pode ocorrer (caso haja cilindros de uso comum), formando situações de risco altamente explosivo.  

Se houver a mistura dos gases com formação de um elemento de risco altamente explosivo, a recarga do 

cilindro, feita de forma acidental com gases de outros tipos, estaria correta, deixando o item apto à resposta. 

Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Vig. Sanitária. Segurança no Ambiente Hospitalar. Brasília, 2000. 

Disponível em http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/seguranca_hosp.pdf 

 

Questão: 38 

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

O PCR faz ampliação de “material genético” (parte componente de uma célula), sendo usado para ampliar as 

cadeias de nucleotídeos e não de uma célula em si. A contagem da quantidade de células se dá pelo 

citômetro, logo a resposta se mantém como correta: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/seguranca_hosp.pdf
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Fonte: BRACHT A. IWAMOTO IML. Métodos de Laboratório em Bioquímica. Editora Manole,2ª Edição.RJ.2012. 

 

Questão: 40 

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

A gestão hospitalar é baseada em diversos indicadores de qualidade. A rotatividade de funcionários seria um 

indicador voltado para área de RH, o que coloca a resposta como correta, sendo a única que não se enquadra 

como indicadores de saúde e logo de qualidade. As taxas de mortalidade, infecção, cesáreas e reclamações, 

põem a unidade a ser supervisionada pelos serviços municipais de vigilâncias sanitárias, pela ANS, SUS e 

outros órgãos regulatórios. 

Entre todas as alternativas, a rotatividade inferia a qualidade do serviço prestado, sendo classicamente visto 

pelos RH de hospitais. As outras alternativas focavam indicadores de saúde que implicam a supervisão de 

órgãos regulatórios tais como ANS, vigilâncias sanitárias, SUS, entre outros.Dessa forma,mantém-se como 

correta a questão, pois pode-se também trocar o funcionalismo para um melhor atendimento.   

Fonte: Machilne C. Rede hospitalar nacional usa indicadores gerenciais na administração de suas unidades. O 

Mundo da Saúde, São Paulo: 2011;35(3):290-299) 

 

Questão: 43 

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

A mortalidade geral é um indicador de saúde que “não aborda” as outras variáveis citadas nas outras 

alternativas . As outras alternativas, compõem outros indicadores de mortalidade, tais como : mortalidade por 

sexo, mortalidade por causas especificas, etc.   

Fonte: ALEXANDRE,LBS. Epidemiologia,aplicada aos serviços de saúde.Editora Martinasi. SP.2012. 

 

Questão: 46 

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

O uso do semicondutor não é uma condição intrínseca para a elaboração, e nem se especifica na alternativa o 

tipo (ex: diodo), logo a alternativa fica totalmente incompleta e inviável de ser respondida, implicando a 

resposta correta ser a “E”, transistor.  

Fonte: ALEXANDRE,LBS. Epidemiologia,aplicada aos serviços de saúde.Editora Martinasi. SP.2012. 

 

Questão: 48 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Não foi dada na questão a unidade de IMPEDÂNCIA, a unidade ohms, o que dificulta a leitura das alternativas, 

as razões recursais são procedentes, logo a questão deverá ser anulada. 

 

Questão: 49 

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

A modalidade Pregão foi instituída pela Lei 10.520 de 2002. As propostas são feitas de forma escritas ou lance 

verbais. É uma forma mais célere e admite apenas o menor preço. Dessa forma não há implicação de 

habilitação preliminar.  

A alternativa se mantém como correta, pois os textos da lei supracitada atualizam os processos implicados no 

“pregão”, não dando informações que sobrepõe às formas de licitação. 
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Fonte: BRASIL. Lei 10520 de Julho de 2002. Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, 

 

 

 

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

 

Questão: 04 

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

Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 
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comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 26 

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

Apesar do enunciado não ter se retratado especificamente aos EPIs utilizados em serviços de saúde, por se 

tratar de um processo relativo a cargo dentro de uma área específica e ter o conteúdo programático incluído 

(norma regulamentadora pertinente), entende-se que não há necessidade de "anulação" ou "qualquer tipo de 

alteração" no resultado da referida questão. As afirmativas não são uma forma generalizada de tratar tal 

assunto, mas podem ser encontradas nos itens 32.3.9.4.7 – página 682, 32.2.4.6.2 – página 677, 32.2.4.7 

Página 677, referentes a NR 32. 

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS - Segurança e Medicina do Trabalho – 69ª edição - EDITORA ATLAS S.A 

– 2012 – SÃO PAULO – NR 32 

 

Questão: 37 

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

Apesar do conteúdo programático não ter citado explicitamente cada uma das trinta e seis normas 

regulamentadoras existentes, a NR 10 como qualquer outra norma regulamentadora, pode ser aludida de 

acordo com o item 7 que  indica: Legislação e Administração Aplicada à Engenharia de Segurança, o que 

engloba de uma maneira geral todas as normas existentes.  

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS - Segurança e Medicina do Trabalho – 69ª edição - EDITORA ATLAS S.A 

– 2012 – SÃO PAULO.   

 

Questão: 38 

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

De acordo com a NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE – “item 10.2.1 - Em 

todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco 

elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e 

a saúde no trabalho”, mantendo-se assim o gabarito apresentado.  

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS - Segurança e Medicina do Trabalho – 69ª edição - EDITORA ATLAS S.A 

– 2012 – SÃO PAULO.  NR-10 - página: 103 

 

Questão: 42 

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

Conteúdo Programático: 12.6 Capacitações para trabalhadores da saúde. 

 De acordo com o item 32.5 DOS RESÍDUOS e subitens 32.5.1 Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de 

forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos: 
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Do item A até o H é então apresentada uma série de assuntos, entre eles, na letra b) “Definicões, classificação 

e potencial de riscos dos resíduos”. Com isso, o enunciado da citada questão se faz pertinente.  No entanto  

ratifica-se o gabarito divulgado. 

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS - Segurança e Medicina do Trabalho – 69ª edição - EDITORA ATLAS S.A 

– 2012 – SÃO PAULO - NR 32 - Página: 687 

 

Questão: 43 

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

O enunciado pede as classes de fogo existentes e esse assunto está incluído no conteúdo programático 

“Proteção contra incêndios e explosões”. No Brasil, apesar de a NR 23 ter tido seu texto resumido como citado 

nas razões recursais, ainda são conhecidas as quatro classes de fogo como: A, B, C e D, mantendo-se assim o 

gabarito apresentado, não havendo necessidade de anulação da citada questão. As classes “K” e “E” são 

reconhecidas em outros países pela NFPA e Underwriters Laboratories - UL. 

Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm 

 

Questão: 45 

Recurso Procedente. Questão anulada 

O enunciado parte de uma determinada afirmativa e pede uma exceção, um erro, uma alternativa incorreta. 

Houve um erro de impressão em uma das alternativas de resposta que teve alguns termos suprimidos (“vida 

física próxima e por estado físico”) e isso gera a dúvida, pois a alternativa “D” apresenta essa descrição 

incompleta, portanto, incorreta, fato que leva o enunciado a ter duas respostas “D” e “E”, inviabilizando a 

questão.  

 

Questão: 46 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para A 

Em análise às alternativas de respostas conclui-se que a alternativa “A” é a opção correta, pois, a afirmativa “V 

- pronta comunicação entre pessoas da instalação e de instituições externas relevantes para o caso de 

notificação e tomada de decisão em emergência” não consta da NE 3.02 – CNEN. 

(4. ESTRUTURA DO SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO - 4.4  EQUIPAMENTOS ) 

Fonte: NE 3.02 CNEN  

 

Questão: 49  

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

O fato de um termo ter tido alguma alteração de significado não inviabiliza a questão, pois o requisito do 

enunciado é outro e as respostas estão em conformidade com a legislação citada: NRB 14280, mantendo-se 

então o gabarito apresentado, sem possibilidade de anulação da citada questão. 

Fonte: NBR 14280 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm
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Cargo: Engenheiro Eletricista 

 

 

Questão: 03 

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

A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 

(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 04 

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

Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 
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figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 05 

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

No último parágrafo do texto, o autor estabelece: “Enfim, instituir a verdadeira economia de mercado no 

setor.”. A economia de mercado é regida pela livre concorrência, sem amarras, que, segundo o autor, seria 

obtida com a institucionalização de um marco regulatório, que regulasse as mídias, apresentado no parágrafo 

anterior. 

Em nenhum momento no texto, muito menos em sua conclusão, há a sugestão de que seja importante 

“estabelecer limites para a liberdade de expressão”, o marco regulatório da imprensa restringiria a liberdade 

dos grupos de imprensa e não a liberdade de expressão. E, como frisou o texto no seu decorrer 

(estabelecendo isto inclusive no título), liberdade de imprensa e liberdade de expressão são coisas bem 

distintas. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 11 

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

A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  
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• 2- a loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

 

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas  é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira    Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

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

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Questão: 26 

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

As figuras abaixo mostram os valores das correntes e tensões nos diversos pontos da malha do circuito: 

 
A figura 1 mostra o cálculo das resistências equivalentes do circuito, onde a resistência total é igual a 6 Ω. 

Portanto a corrente total é 20 A, e a potência é igual a 6 x 202 = 2400 W = 2,4 KW. 

 
As figuras 2 e 3 mostram o desenvolvimento onde mostra as correntes nos resistores de 2 Ω e as tensões 

calculadas, por divisor de tensão, resultado no valor de 10 V, e correntes de 5 A nestes resistores. 

Portanto as alternativas I e III estão corretas, e a resposta da questão é a letra A. 

Fonte: Lei de ohm, técnicas de associação de resistores, divisores de tensão e corrente. 

 

Questão: 27 

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

A alternativa C está correta, pois o valor de 127 V é relativo à tensão entre fase e neutro, para o sistema em Y, 

onde a tensão fase-fase é de 220V. Se o valor de 127 V fosse entre fases, o valor fase neutro teria que ser de 

73,33 V, o que não existe. Logo a afirmativa é Verdadeira. Independente dos estados da federação, materiais 

bibliográficos se referem a estes valores (127/220 V) normalmente, e são adotados nas Universidades Federais 

de todos os estados como fonte de referências em muitas disciplinas da grade curricular do curso de 

Engenharia Elétrica. O Engenheiro deve ter uma visão global, lembrando que estes padrões existem, e não 

apenas os padrões adotados em suas regiões de domicilio. Portanto, a questão tem como alternativa incorreta 

a letra D, onde o correto seria que a tensão de fase fosse representada pela variável V, e não por v, 

concordando com a relação é V = v√3. 

Fonte:  

Instalações Elétricas – Fundamentos, Prática e Projetos em Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais - 

Eduardo César Alves Cruz e Larry Aparecido Aniceto – Ed. Érica, 2ª Edição, São Paulo, 2012. 
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Questão: 29 

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

Nesta questão, em relação às vantagens do método estrela-triângulo, pede-se para escolher uma alternativa 

incorreta. Portanto, a alternativa “E”, que representa uma desvantagem do método é a alternativa incorreta 

dentre as demais, que representam vantagens do método.  

Fonte: Instalações Elétricas Industriais - João Mamede Filho – 6ª Edição – pág. 269 

 

Questão: 30 

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

A alternativa correta é a opção A conforme o gabarito divulgado, pois as afirmativas I e IV estão corretas e as II 

e III incorretas. 

Afirmativa I: “No momento da figura I o fator de potencia era menor e foi corrigido no momento da figura II, 

mantendo a mesma potencia ativa e reduzindo a potencia reativa.” 

Correta, pois o fator de potência é definido como sendo o cosseno do ângulo formado pelas potências 

aparente e ativa. E neste caso, quanto maior o ângulo, menor o cosseno e vice-versa. 

 

Afirmativa II: “A potencia realmente aproveitada e a ativa, dada em VA, e...” 

Incorreta, pois a potência ativa é dada em W, isto já torna a afirmativa incorreta. 

 

Afirmativa III: “O cosseno de φ e maior do que o cosseno de φ’...” 

Incorreta, porque o cosseno de φ é menor do que o cosseno de φ’ como dito na justificativa da afirmativa I: 

“quanto maior o ângulo, menor o cosseno e vice-versa”. 

 

Afirmativa IV: “A potencia reativa do banco de capacitores pode ser representada graficamente por um vetor 

de modulo equivalente a diferenca entre Pre e Pre’, e sentido oposto.” 

Correta, pois para reduzir a componente reativa-indutiva, instala-se um banco de capacitores que, 

graficamente, é representado por um vetor oposto ao vetor desta componente, que no caso da figura 2, 

reduziu para da potência reativa indutiva de Pre para Pre’. 

Observação: 

Fator de potência = (Potência Ativa / Potência Aparente) = cosseno de φ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instalações Elétricas Industriais - João Mamede Filho – 6ª Edição – pág. 150 
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Questão: 33 

Recurso Procedente. Questão anulada 

A questão deverá ser anulada por não possuir alternativa de resposta que atenda ao enunciado, a única afirmativa 

correta é a “IV”, pois na afirmativa “I”, por erro material, foi incluída a preposição “de”, o que a tornou incorreta. 

NBR 14565: 

“3.1 área de trabalho (ATR): Área interna de uma edificação que possui pontos de telecomunicações energia 

elétrica onde estão conectados os equipamentos dos usuários.” 

(Item 3 – Definições, Pág. 3) 

Fonte: NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações 

para rede interna estruturada 

 

Questão: 35 

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

O objetivo principal desta questão é o conhecimento dos objetivos (áreas) de cada norma e sua utilização, ou 

seja, identificar pelo número da norma a sua aplicação. Portanto, a questão tem como resposta correta a letra 

A, pois as normas NBR5419 e NBR 14039 (II e IV) estão invertidas quanto aos objetivos tornando estas 

afirmativas incorretas. As demais afirmativas (I e III) estão corretas.  

I. NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

II. NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas  

III. NBR 5413 – Iluminância de Interiores 

IV. NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 KV a 36,2 KV 

Fonte: NBR 5410, NBR 5419, NBR 5413 e NBR 14039. 

 

Questão: 37 

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

A alternativa correta é a letra A, pois as afirmativas I e IV estão corretas. Segue abaixo o gabarito com as 

afirmativas corrigidas conforme fonte bibliográfica. 

As alternativas II e III estão corrigidas abaixo: 

II - Motores assíncronos trifásicos são alimentados por um sistema trifásico a três fios, em que as tensões são 

defasadas de 120º elétricos, e pode ser do tipo indução ou síncrono.  

Livro 1 - Pág. 223 

III - Gerador monofásico possui somente um enrolamento no estator, denominado fase, no qual é induzida a 

tensão. 

Livro 2 - Pág. 53 

Fonte:  

 Instalações Elétricas Industriais - João Mamede Filho – 6ª Edição  

 Instalações Elétricas – Fundamentos, Prática e Projetos em Instalações Elétricas Residenciais e 

Comerciais -  Eduardo César Alves Cruz e Larry Aparecido Aniceto – Ed. Érica, 2[ Edição, São Paulo, 

2012. 
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Questão: 41 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Houve erro material no enunciado da questão. O comando seria para marcar a resposta incorreta e não a 

correta, portanto a resposta C é a afirmativa incorreta (falsa), as demais afirmativas são corretas (verdadeiras). 

A afirmativa corrigida é mostrada abaixo, onde o termo correto é “ortogonais” e não “paralelos”. 

C) A onda do campo elétrico é ortogonal à onda do campo magnético e ambos ortogonais ao sentido de 

propagação da onda. 

Fonte: Juarez do Nascimento. Telecomunicações – 2ª edição, São Paulo, Makron Books, 2000. Pág. 8. 

 

Questão: 42 

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

O gabarito está correto (letra C). As afirmativas I e III estão incorretas e as demais corretas, conforme gabarito 

abaixo. 

I. A tensão de distribuição primária é transportada até em curtas distâncias até os transformadores 

localizados nos postes das ruas. – pág. 41; 

II. A etapa de geração é a responsável pela produção da energia elétrica a partir de outro tipo de energia. 

– pág. 39; 

III. Os geradores de tensão de 6,9 KV, 13,8 KV e 18 KV são classificados como de média tensão (MT). – pág. 

39; 

IV. O sistema interligado de transmissão e distribuição de energia elétrica é dominante no Brasil 

atendendo a maioria das cidades e regiões, residências e indústrias. – pág. 42. 

A definição de média tensão pode ser observada na norma NBR 14039. 

“... 1 Objetivo 

1.1 Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, 

“com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial, de modo a garantir segurança e 

continuidade de serviço...” 

Fonte: Instalações Elétricas – Fundamentos, Prática e Projetos em Instalações Elétricas Residenciais e 

Comerciais -  Eduardo César Alves Cruz e Larry Aparecido Aniceto – Ed. Érica, 2ª Edição, São Paulo, 2012. 

 

Questão: 45 

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

A alternativa correta é a letra C, pois as afirmativas I e III estão incorretas. Na afirmativa I, o correto é que o 

disjuntor opera é com sobrecarga de corrente, e na afirmativa III, o correto é tensão e não corrente. As demais 

(I e IV) estão corretas. Segue abaixo gabarito com referências. 

As alternativas I e III estão INCORRETAS. 

I. Disjuntor termomagnético tem como função garantir a manobra e proteção dos circuitos contra 

sobrecarga de corrente.  Pág. 200; 

II. Os fusíveis de cartucho e do tipo rolha são dispositivos de segurança usados antigamente substituídos 

pelos disjuntores, mas que ainda é possível de serem utilizados. 

III. DPS - Dispositivo de proteção contra surtos e é responsável por proteger a instalação elétrica contra 

surtos de tensão causados por descargas atmosféricas. Pág. 205; 
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IV. DR - Interruptor e Disjuntor Diferencial Residual é um dispositivo com função de garantir a proteção 

das pessoas contra choques elétricos por contatos direto ou indireto. 

Fonte:  

Instalações Elétricas – Fundamentos, Prática e Projetos em Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais -  

Eduardo César Alves Cruz e Larry Aparecido Aniceto – Ed. Érica, 2ª Edição, São Paulo, 2012 

 

Questão: 46 

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

A questão tem as afirmativas I e II como corretas conforme texto da fonte de referência.  

Afirmativa I: 

“a) Estrutura tarifária convencional 

A estrutura tarifária convencional é caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo de energia e/ou 

demanda de potência independentemente das horas de utilização do dia e dos períodos do ano”. 

Afirmativa II: 

“2.1. Classes e subclasses de consumo 

Para efeito de aplicação das tarifas de energia elétrica, os consumidores são identificados por classes e 

subclasses de consumo. São elas: “Residencial – na qual se enquadram, também, os consumidores residenciais 

de baixa renda cuja tarifa é estabelecida de acordo com critérios específicos; Industrial – na qual se 

enquadram as unidades consumidoras que desenvolvem atividade industrial, inclusive o transporte de matéria 

prima, insumo ou produto resultante do seu processamento; Comercial, Serviços e Outras Atividades – na qual 

se enquadram os serviços de transporte, comunicação e telecomunicação e outros afins; Rural – na qual se 

enquadram as atividades de agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, coletividade rural 

e serviço público de irrigação rural; Poder Público – na qual se enquadram as atividades dos Poderes Públicos: 

Federal, Estadual ou Distrital e Municipal; Iluminação Pública – na qual se enquadra a iluminação de ruas, 

praças, jardins, estradas e outros logradouros de domínio público de uso comum e livre acesso, de 

responsabilidade de pessoa jurídica de direito público; Serviço Público – na qual se enquadram os serviços de 

água, esgoto e saneamento; e Consumo Próprio – que se refere ao fornecimento destinado ao consumo de 

energia elétrica da própria empresa de distribuição”. 

As outras alternativas (III e IV) estão incorretas como consta nas  justificativas a seguir: 

III - A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de 

energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do 

ano.  

IV - O grupo A são os consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 2,3 a 230 quilovolts (kV), e recebem 

denominações com letras e algarismos indicativos da tensão de fornecimento, como o A1 para o nível de 

tensão de 230 kV ou mais. 

Fonte:  

 Cadernos Temáticos ANEEL - Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia 

Elétrica, Brasília DF Abril 2005. Disponível em: 

 http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/caderno4capa.pdf 

 

 

 

 

http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/caderno4capa.pdf
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Questão: 49 

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

Conforme o enunciado da questão, a referência se faz às medidas preventivas de controle Coletivas que 

devem ser adotadas quanto ao risco elétrico em instalações elétricas. As afirmativas II e III referem-se às 

medidas Individuais, portanto, são consideradas afirmativas incorretas neste contexto. 

I. As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme 

estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. (10.2.8.2 ) 

II. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a 

condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. (10.2.9.2) 

III. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. 

(10.2.9.3) 

IV. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida 

pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 

(10.2.8.3) 

Texto retirado da NR-10: 

10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, 

prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem 

desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica 

conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 

10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas 

outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, 

sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida 

pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 

10.2.9 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente 

inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual 

específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a 

condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas 

proximidades. 

Fonte: 

 N.R. 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. Página 2. 

 Disponível em: http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D308E216601310641F67629F4/nr_10.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D308E216601310641F67629F4/nr_10.pdf
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Cargo: Engenheiro Mecânico 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 08 

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

A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 
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Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 28 

Recurso Prejudicado. 

Recurso é prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 30 

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

O Comprimento AB é determinado pela soma do comprimento não deformado da mola + o comprimento 

deformado da mesma, logo a resposta do comprimento continua a mesma como mencionado no gabarito 

1,20 m. 

Fonte: Estática Vetorial, Hibeller  

 

Questão: 31 

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

A determinação dos elementos construtivos de uma engrenagem é de extrema importância para o profissional 

da área mecânica, logo o Engenheiro ou Técnico deverá ser capaz, com posse de apenas duas dimensões dos 

elementos construtivos de uma engrenagem, determinar as medidas dos demais elementos e em seguida, 

realizar um croqui, ou até mesmo dependendo da importância, um desenho mais elaborado da mesma, logo 

não procede qualquer argumento que venha citar que tal conteúdo não faz parte de desenhos de 

engrenagens sendo um passo importante para a realização do mesmo. Portanto, tal recurso é improcedente. 

Fonte: Edital 

 

Questão: 32 

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

A questão está incluída no conteúdo programático, logo o recurso é improcedente.  

A questão trata de sistema de medição direta e indireta, que através da classe do parafuso mencionado é 

possível determinar as seguintes propriedades mecânicas: limite de resistência a tração e limite de 

escoamento. 

Fonte: 

 Projeto de Engenharia Mecânica, Shigley. 

 Curso de Metrologia, SENAI - SP 

 

Questão: 34 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão foi prejudicada devido a um erro do enunciado, logo a questão deve ser anulada. A questão deveria 

apresentar a palavra exceto, pois fluência, ruptura dúctil, dano por radiação, corrosão por cavitação são 

exemplos comuns de falhas em equipamentos mecânicos exceto Resistência à Fadiga, que é uma 

característica do Material, logo a resolução e a interpretação da questão, teve a sua realização prejudicada, 

devendo ser anulada. 
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Fonte: Prova. 

 

Questão: 35 

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

A questão não apresenta erro no gabarito e nem falta uma resposta incorreta para a mesma, logo, o recurso é 

improcedente. 

 

 
Fonte: Livro: Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas.  Autor: Collins. 

 

Questão: 38 

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

A questão não apresenta qualquer impedimento que possa prejudicar a sua resolução.  

 

 
Fonte: Resistência dos Materiais, Beer 

 

Questão: 39 

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

A questão está dentro do conteúdo programático da prova, não faltando portanto, qualquer tipo de 

informação que venha ser necessária para resolução da mesma, logo, o recurso é improcedente.  

 

 

 
Fonte: Stoecker.Refrigeração Industrial Ed.Blucher 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Questão Anulada 

A questão deverá ser anulada devido a um erro de digitação da mesma. A Resposta correta para a questão é 

 
 ba

baba





3

²²
, não havendo alternativa a ser marcada. 

Fonte: Prova 

 

Questão: 42 

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

Na manutenção preventiva não se pode esperar o erro ou falha. A alternativa B a definição apresentada não 

condiz com a manutenção em questão sendo a definição de manutenção preventiva. Na alternativa C esta 

errada porque a manutenção que busca falha oculta é a manutenção detectiva e não manutenção citada na 
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alternativa. A engenharia de Manutenção busca melhorias no desempenho com relação às condições de 

projeto, logo a alternativa D também não é a correta. E por fim a opção a alternativa E manutenção corretiva 

planejada é a correção do desempenho menor que o esperado, ou por falha, ou por decisão gerencial. 

Restando apenas a alternativa E que define de forma correta a manutenção corretiva planejada. 

Fonte: Manutenção Industrial, Alan Kardec 

 

Questão: 44 

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

Conforme mencionado no edital, item 7.7 Processamentos térmicos, o conteúdo da questão se faz presente 

no mesmo, não havendo qualquer impedimento para realizar a mesma, logo o recurso é improcedente. 

Fonte: Edital. 

 

Questão: 45 

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

Não existe qualquer tipo de impedimento que prejudique a resolução da questão, logo o recurso é 

improcedente. 

kPaP

PghghghP

ghghghPPP

ar

atmar

atmarman

1,44

321

321











 

Fonte: 

 Prova;  

 Mecânica do Fluidos, FOX. 

 

 

Cargo: Técnico em Informática 

 

 

Questão: 02 

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

A alternativa “C) orientar o público-alvo a ter determinados comportamentos.” está correta, pois, de acordo 

com o enunciado da questão “O modo verbal apresentado em ‘Não perca a fé.’, ‘[...] continue procurando.’ e 

‘Não sossegue.’ é utilizado no discurso com o objetivo de” o modo verbal utilizado nos trechos destacados 

denomina-se modo imperativo . O modo imperativo é empregado geralmente quando se tem a finalidade de 

exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. É o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do 

conselho, do convite.  A alternativa “D) sustentar os argumentos textuais que justificam seu posicionamento.” 

não pode ser considerada correta, pois, o enunciado aponta como objeto da questão o modo verbal, modo 

indicativo, cujo emprego foi exposto anteriormente.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 03 

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

A alternativa “A” que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação: II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade, discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    

 

Questão: 08 

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

A alternativa “E) Ser demasiadamente ignorante.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 

enunciado da questão: “Indique uma causa apresentada relacionada a tais aspectos:” a alternativa deveria 

indicar uma causa, ou seja, motivo, razão por algum aspecto negativo apresentado. No poema, “morrer de 

cansaço” tem como causa “lutar por algum espaço”. “Mas, a respeito da extrema ignorância”, de acordo com 

o texto, não é possível afirmar que seja causa de algo, o enunciador apenas declara que o astronauta está 

vendo como “nossa grande ignorância”. 

“Vendo como a Terra é pequenininha 

Como é grande a nossa ignorância 

E como a nossa vida é mesquinha 

A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço 

De tanto lutar por algum espaço” 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 14 

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

A alternativa de resposta correta é a apontada pelo gabarito, letra “C” 

a2 = 4.000 e a4=1000, logo, usando a formula citada no Comando temos, 4000=a1.q e 1000 = a1.q³, isolando 

a1 nas duas equações e igualando teremos, q³/q=1000/4000, então, q=1/2. Dessa forma voltamos e 

calculamos a1= 8000, a2=4000, a3=2000 e a4=1000, somando teremos R$15.000,00; como a moto custava 

R$20.000,00 o cliente deu uma entrada de R$5.000,00 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 

 

Questão: 33 

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

Os trojans normalmente não têm a característica de se auto copiar e não necessitam infectar outros 

programas para executar suas funções. Os trojans são autônomos e é necessário apenas que sejam 
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executados. Geralmente eles se instalam com arquivos e quando apagados podem ocasionar a perda de 

dados. A afirmativa apresenta na alternativa “D” é uma careacterísitca dos Vírus e Worms. 

Com base nos recursos apresentados, o recurso improcedente. 

Fonte: http://www.tecmundo.com.br/seguranca/196-o-que-e-um-trojan-.htm 

 

Questão: 46 

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

Recurso prejudicado por não corresponder à questão ora mencionada. 

 

 

 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

 

Questão: 02 

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

A alternativa “C) orientar o público-alvo a ter determinados comportamentos.” está correta, pois, de acordo 

com o enunciado da questão “O modo verbal apresentado em ‘Não perca a fé.’, ‘[...] continue procurando.’ e 

‘Não sossegue.’ é utilizado no discurso com o objetivo de” o modo verbal utilizado nos trechos destacados 

denomina-se modo imperativo . O modo imperativo é empregado geralmente quando se tem a finalidade de 

exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. É o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do 

conselho, do convite.  A alternativa “D) sustentar os argumentos textuais que justificam seu posicionamento.” 

não pode ser considerada correta, pois, o enunciado aponta como objeto da questão o modo verbal, modo 

indicativo, cujo emprego foi exposto anteriormente.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “A” que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação: II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade, discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    

 

 

 

http://www.tecmundo.com.br/seguranca/196-o-que-e-um-trojan-.htm
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Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão anulada 

De acordo com a NR 4 que dimensiona o SESMT, a questão possui mais de uma alternativa correta. A tabela 

possui uma observação que qualifica pelo ao menos a letra “A” também, pois em se tratando de 

estabelecimentos de serviços de saúde, é obrigatória a contratação do enfermeiro do trabalho. 

A questão deverá ser anulada, pois possui mais de uma correta. 

 
 

Fonte: ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 70a. ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). Editora Atlas S.A., 

2012. 1048p. (Manuais de legislação Atlas). 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Os membros titulares não são só os mais votados. O empregador indica membros titulares também o que faz 

com que nenhuma resposta esteja correta. 

A questão deverá ser anulada, pois não possui um item que corresponde à resposta correta que seria:   

V – F – F – F – F. 

Fonte:_ ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 70a. ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). Editora Atlas S.A., 

2012. 1048p. (Manuais de legislação Atlas). 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A RDC 306/2004 somente especifica os CADÁVERES ANIMAIS, ela não trata os cadáveres humanos como lixo 

hospitalar. A questão diz só em CADÁVERES o que pode gerar dúvidas. 

A questão deverá ser anulada, pois não existe um item que corresponde a resposta.  

Fonte: BRASIL - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de2004. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, dez. 2004 
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Questão: 37 

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

A biossegurança tem outros objetivos também, porém a questão é clara quando diz a palavra PRINCIPAL 

objetivo, pois quando se trata de organismos geneticamente modificados, os cuidados são mais relevantes por 

estarem portando genes com características modificadas.  

Continua a resposta sendo letra B.  

Fonte: MORAIS, C.R.N. Perguntas e Respostas Comentadas em Segurança e Saúde no Trabalho. 6. ed. São 

Caetano do Sul, SP. Yendis Editora, 2013. 655p. 

 

Questão: 44 

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

Segundo LAMBERT em seu Guia Prático de Primeiros Socorros, “no caso de queimaduras graves, evite a 

contaminação tomando a precaução de não levantar pó e não tocar diretamente na área contaminada.”, isto é 

qualquer tipo de pó. A resposta é verdadeira. 

Continua a resposta sendo letra B.  

Fonte: LAMBERT.E.D. Guia Prático de Primeiros Socorros. 3a. ed. São Paulo:Editora Riddel., 2012. 32p 

 

Questão: 47 

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

A lei 8213/91 em seu artigo 19 define o acidente de trabalho e em seu artigo Art. 20. Diz: 

“Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social; 

II –“ doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em 

que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.” 

Portanto a questão está correta, continua o item sendo verdadeiro portando continua o gabarito letra E. 

Fonte: BRASIL. LEI Nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências.  Diário Oficial da União - Seção 1 - 25/7/1991, Página 14809 (Publicação 

Original). 

 

 

Questão: 48 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O item E Insatisfação com o trabalho é um fator psicológico causador de LER e não um fator de organização.  

A questão deverá ser anulada, pois possui mais de uma errada a A e a E. 

Fonte: ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 70a. ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). Editora Atlas S.A., 

2012. 1048p. (Manuais de legislação Atlas). 
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Questão: 50 

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

De acordo com Lambert, Edna Gomes em seu Guia Prático de Primeiros Socorros “deve-se colocar a vítima 

sentada, cobrindo-a se estiver com frio. Afrouxar as roupas e tranquilizar convidando-a a fazer lentos e 

profundos movimentos respiratórios. Não lhe dê nada para beber”. 

O item está correto. A resposta continua sendo letra D. 

Fonte: LAMBERT.E.D. Guia Prático de Primeiros Socorros. 3a. ed. São Paulo:Editora Riddel., 2012. 32p.  
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                                                                          III 

                                                             DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 

                                                                           29 de maio de 2014 

 

 

 

IDECAN 


