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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA SOLDADO DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 
disponibilizado, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 
001 – Soldado Bombeiro Militar 2017 DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA 
SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição Nome 

768000188 Werberson Geraldo De Azevedo 

768000239 Vinicius Toscano Nobrega Leal 

768000244 Francisco Sigmá De Oliveira Júnior 

768000255 Elânio Vítor Santos De Medeiros 

768000271 Patrick Henrique Sales Pereira 

768000274 João Paulo De Lima Santiago 

768000297 Emerson Moisés De Lima 

768000312 Joeline Louyse Santos Do Nascimento 

768000313 Lucas De Lima Siqueira 

768000342 Victor Eduardo Bezerra Nobre 

768000411 Rafael De Freitas Oliveira 

768000525 Thalles Luiz Negreiros Da Costa 

768000558 David Alves De Medeiros 

768000561 Hervin Luis Araújo De Massena 

768000602 Jose Antônio Da Silva Filho 

768000699 Kivia Meryellen De Medeiros Nascimento 

768000720 Mateus Fernandes Da Silva 

768000734 Abimael Alves Bezerra 

768000737 Danilo Da Costa Guimarães 

768001015 Lizandro Lopes Pinto 

768001142 Breno Câmara Gomes 

768001185 José Fernando Pereira Da Silva 

768001242 Victor Rafael Santos Chrystalino 

768001320 David Katson Lobato Da Silva 

768001477 Marconi Silva Cruz 

768001491 Gustavo Luciano De Oliveira Rodrigues 

768001509 Matheus Francisco Silva Santos 
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768001589 Bruno Eduardo Da Silva Trindade 

768001735 Mário Alves De Azevedo Junior 

768001753 Leandro Coelho Da Silva 

768001813 Diego Gabriel Dantas Bezerra Da Silva 

768001966 Rosivânia Ingrid Medeiros Da Silva 

768001999 José Ailton Galdino De Oliveira 

768002016 Josafá Ribeiro Alves Júnior 

768002023 Iodados Nelyo Da Silva Sena 

768002030 Emanuel Alves Dantas 

768002101 Jesaias Da Silva Sá 

768002137 José Anízio De Oliveira Neto 

768002161 Histerlainy Tavares De Araujo 

768002170 Thiago Vinicius Da Silva 

768002252 Eldir Bandeira Da Silva 

768002301 Bruno Souza Costa Dos Santos 

768002333 Lucas Medeiros Brito De Souza 

768002335 Carlos Kleber Queiroz 

768002340 Jansen Antonio Ferreira Manso Junior 

768002370 Nailton Lima Teixeira 

768002453 Fernando Gleff Miranda Batista 

768002466 Débora Gomes Milhomem 

768002480 Jose Rickson De Sousa 

768002670 Angelo Rafael De Souza Silva 

768002675 Jose Adeildo Dantas Galdino 

768002684 Marcelo César Dantas De Medeiros 

768002924 Tayson Freire Pinheiro 

768002948 Matheus Silva De Medeiros 

768003285 Pedro Lucas Alves Nunes 

768003405 Marcio Ewerton Do Nascimento Melo 

768003415 Jorge Henrique Feitosa De Queiroz 

768003456 Karoline Patrícia De Araújo 

768003489 Ewerton Sergio Da Silva Dias 

768003538 Mikhael Silva Nunes 

768003624 Angélica Genuino De Oliveira 

768003680 Robson Gomes Pinto 

768003907 Erikson Hermes Silva Freitas 

768003947 Elvis Menezes Da Cunha 

768004006 Mateus Daniel Vieira Alves Freire 

768004095 Wellington Gabriel Silva De Almeida 

768004167 Romildo Miguel De Oliveira 

768004172 José Djanildo Dos Santos Júnior 

768004321 Tairony Hara Da Silva Leite 

768004448 Ewerton Thalles Da Costa 

768004500 Juan Lucas Ferreira De Holanda 

768004536 Rafael Luan De Oliveira 

768004551 Maria Iane Caroline Mendes Cabral 

768004631 Emanuel Jackson De França Freire 

768004642 Eduardo Tomaz Da Rocha 

768004692 Sebastião Tomaz Da Silva Junior 

768004775 Rodrigo Soares Da Costa 

768004828 Antônio Benedito Tôrres De Oliveira 

768004950 Willamy Thiago Felix 

768005200 Maria Viviane Da Silva Guedes 
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768005227 Vitor Barbosa Crisanto Do Nascimento 

768005253 Antonio Martins Neto 

768005373 Gustavo Silva De Freitas 

768005401 André Revorêdo Antunes De Melo 

768005609 Jorge De Oliveira Leite 

768005713 Giancarlo Brandão De Sousa 

768005960 Rodrigo Francis Revorêdo 

768006044 Max Douglas Da Silva Pereira 

768006205 Lindberg Dos Santos Lima 

768006339 Helder Bruno Dantas De Lima 

768006632 Placido Tomaz De Lima Neto 

768006662 Joao Pedro Dos Santos Ribeiro 

768006722 Gabrielle Bila Couceiro Costa 

768006781 José Luciano Da Costa Silva 

768006804 José Vitor Bruno Vicente De Araújo 

768006809 Ismênia Feitosa Salviano Salviano 

768006989 Daniel Sérvulo Do Nascimento 

768006990 Isayas Marroney 

768007096 Jhonathan Lucas Da Silva Oliveira 

768007215 Marcus Túlio Morais De Medeiros 

768007362 Rodrigo Otávio Fonseca Rodrigues 

768007383 Lucas Guilherme Pessoa De Assis E Souza 

768007405 Isaac Newton Miranda De Sousa 

768007472 Iranildo Pereira Da Silva Filho 

768007571 Wendell De Lira Nascimento 

768007781 Franciely Cristina Coelho Da Silva 

768008044 Lorena Tereza De Souza Ferreira 

768008056 Pedro Anndrew Fernandes Serafim 

768008111 Valber Andre Gouveia De Sousa 

768008133 David Jonas Pinheiro De Sousa 

768008179 Camilo Jovelino Teobaldo 

768008331 Luiz José De Oliveira Neto 

768008359 Wiliane Maradja Bezerra De Araujo 

768008484 Nayara Antas Ferreira Nunes 

768008883 Ruann Lucas Andrade Duarte 

768009027 Anderson Felipe Ramos Da Silva 

768009181 Islane Ane Da Silva 

768009201 André Luiz Teixeira Correia 

768009230 Paulo Henrique Martins De Lima Santos 

768009303 San Diogo Medeiros De Lima 

768009519 Moab Araújo 

768009682 Renato Teixeira Da Silva 

768009721 Jean Carlos Silva Dantas 

768009799 Íkaro Breno De Oliveira Santos 

768009997 Valterlei Freitas De Almeida 

768010132 George Wagner Guedes Bezerra 

768010360 Thallyson Anselmo Soares Damasceno 

768010424 Dávillo Stéferson Eloi Paiva 

768010439 Franklin Rufos De Melo Pontes 

768010572 Vítor De Souza Araújo Palácio Da Câmara 

768010627 Vinicius Freire Menezes Dos Santos 

768010939 Ingrid Elizabeth Junkes 

768011029 Paulo Alexandre Da Rocha Morais 
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768011298 Renne Willer Reis 

768011365 Wesley Rodrigues Doroteu 

768011777 Diego De Souza Silva 

768011903 David Bezerra Moreira 

768011910 Cristiny Eremita Ramos De Araujo Silva 

768011916 Pedro Gomes Da Silva Neto 

768011960 Lucas Fernandes Costa De Paula 

768012035 Michael Jacson De Sousa Maia 

768012038 Widson Wendell Marinho Tôrres 

768012346 Artur Antunes Coimbra Félix De Araújo 

768012387 Felipe Fernando Nunes De Lucena Silva 

768012389 Denyse Cristina Maia De Assunção 

768012580 Alisson Chagas Da Paz 

768012590 Marcus Vinícius Soares Rocha 

768012703 Allan Da Silva Fernandes 

768012817 Tiago Carvalho Brígido 

768013050 Joao Victor De Medeiros Cavalcante 

768013419 Luis Antônio Silva Bezerra De Medeiros 

768013712 Thiago Alexandre Tertuliano Da Cunha 

768013852 Otacilio Mauricio Damasceno Neto 

768014101 Werbson Renato De Souza 

768014109 Luiz Henrique Figueiredo Silva 

768014159 Antonio Railson Dantas Fonsêca 

768014349 Frannci Kelvin Figueiredo Tavares 

768015190 Emmanoella Marcia Silva De Oliveira 

768015264 Carlos Eduardo Pinheiro De Sousa 

768015287 Tailline Silva De Oliveira 

768015798 Leylane De Oliveira Lessa 

768015828 Eduardo Ferreira De Lima 

768016068 Ivan Francelino De Oliveira Filho 

768016406 Julli Costa Moura De Souza 

768016469 Edvaldo Rodrigues Da Rocha Júnior 

768016472 Danylo Ramon De Lima 

768016500 Gullyty Gomes De Souza 

768016698 Ives Rennan De Oliveira Aragão 

768016840 Thácio Pimenta De Almeida Medeiros 

768016920 Flavio Alves De Sousa Junior 

768016936 Eryson Alan Medeiros Azevedo 

768017292 Raysa Castro Marques 

768017414 Luan Sadok Soares Costa 

768017433 João Vitor Sinedino Costa De Oliveira 

768017646 Renan Augusto De Souza Tavares 

768017739 Marcus Vinicius Gurgel De Araújo 

768017790 Thuane De Almeida Xavier 

768017902 Alyson Dos Santos Magalhães 

768017999 Kleberson Platiny Couto Silva 

768018002 Fábio Da Silva Lima 

768018317 Luana Felipe Ramos 

768018372 Felipe Augusto Figueiredo Da Silva 

768018424 Rayonne Fratreccio Aderaldo Da Silva 

768018626 Leonardo Raphael Do Nascimento França 

768018629 Thiago Ramos Da Silva 

768018673 Adriano Davison De Araújo Macedo 
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768018743 Huilde Viana Neto 

768018767 Thales Bernardo Alves Da Silva 

768018853 Ewerton Guedes Da Silva 

768018908 Tiago Henrique Brady Luna 

768019023 Pablo Henrique Nunes Fonseca 

768019077 Thauan Dos Santos Gois 

768019194 Mike Jose Costa De Souza 

768019223 Josielson Do Nascimento Ramos 

768019232 Paulo Vinicius Alves Acioly 

768019357 Bruno Gustavo De Queiroz 

768019441 Paulo Ricardo Silva Do Nascimento Junior 

768019790 Lyon Jorge Tomaz Da Silva 

768019969 Julio Orasmo De Andrade 

768020139 Lilian Da Silva Teixeira 

768020219 Paulo Eduardo Morais Bezerra 

768020292 Bruno Araújo Da Silva Dantas 

768020353 Charles Garrido De Araujo Junior 

768020478 Pedro Henrique Medeiros Silva 

768020583 Arthur Sousa Dantas Santos 

768020615 Kaio Breno De Carvalho Soares 

768020752 Geilson De Oliveira Cruz 

768020790 Priscila Anne Monteiro Da Silva 

768020802 Raphael Fellipe Diniz Pimentel 

768020992 Edson Santos 

768021001 Kessia Willianny Oliveira Silva 

768021104 Anderson Vaz Moreira 

768021403 Dannilo José De Medeiros Lucena 

768021560 Andson Fernando De Sa Ribeiro 

768021561 Vinícius Martins Almeida 

768021756 Romário Ramon Da Silva 

768021795 Narjara Beatriz Queiroz Da Silva 

768021887 Renan Correia Souto 

768021935 Emerson Penha Da Silva 

768022067 Raniele Almeida Da Mota 

768022479 Diego Bruno De Souza Cavalcante 

768022489 Myller Soares De Medeiros 

768022579 Maria Clara Siqueira De Almeida 

768022896 Talita De Almeida Moura 

768023423 Augusto Cézar Sandino De Moura Martins 

768023442 Marcelo Alcântara Ramalho 

768023701 Carlos Elder Araújo Da Silva 

768023875 Max Alberto Da Fonseca 

768025349 Quemmuel De Castro Meira 

768025428 Ana Paula Silva Da Fonseca 

768025729 Adamy Lennilce Batista De Azevedo 

768025954 João Paulo Da Silva Dantas 

768025979 Gabriel Valero Bellot De Lacerda 

768026020 Airton Ferreira De Almeida Filho 

768026325 Sheyla Kelly Felix De Lima Silva 

768026705 Lucas Medeiros De Luna Andrade 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 
 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Soldado do Corpo de Bombeiros Militar 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 06 16 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) estabelecer um paradoxo entre a utopia pretendida no texto citado e a realidade apresentada. ” não 

pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Considerando o trecho “[...] retratar o 

paradoxo de uma utopia que se converte no seu oposto. “(2º§), é correto afirmar que o autor visa a” não há o 

estabelecimento de um paradoxo, mas sim um retrato do mesmo. A alternativa “D) apresentar o fato de que, através de 

uma situação contraditória, a obra de Huxley tornou-se conhecida. ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho 

em análise faz parte do período. ”A novela de Huxley ficou conhecida por retratar o paradoxo de uma utopia que se 

converte no seu oposto.” Não há negação de que haja outro motivo para o sucesso referido, apenas a análise é feita em 

relação ao trecho destacado.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 02 12 17 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) O conceito de normalidade expresso ultrapassa os limites do significado que lhe é atribuído 

frequentemente, valorizando o seu oposto. ” não pode ser considerada correta, pois, em (3º§ do texto) 

“O mundo foi globalizado, padronizado e dividido entre dois ou três governos transnacionais que controlam as decisões 

planetárias. A individualidade e a vida privada foram devassadas pela internet. O controle químico da angústia, da 

ansiedade e do pânico é, atualmente, uma das prioridades das sociedades contemporâneas, pois, uma premissa 

fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre estar bem. A governança triunfou sobre 

a política e as palavras “direita” ou “esquerda” designam apenas a opção entre a dessubjetivização deliberada ou 

recoberta pela pseudoliberdade das democracias. Todos se tornam normais em relação a uma sociedade imensamente 

anormal.” a normalidade é atribuída a todos os cidadãos de forma individual, e a anormalidade à sociedade, portanto 

não valorização do oposto de normalidade, mas sim uma relação estabelecida entre normalidade e anormalidade.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. 2ª edição, ed. Saraiva. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 08 18 13 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito divulgado, a reposta para a questão 05 da prova tipo 1 A é a alternativa “B”, e não “C” 

conforme afirma o requerente ter sido indicado pela banca examinadora.  

Fonte: Gabarito divulgado.  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 13 18 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “A vida insípida e seus eventuais momentos de angústia [...]” (1º§) / multívaga” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “insípida” possui, nesse 

contexto, um sentido figurado que significa: desprovida de interesse, de atrativos, sem graça, monótona. A palavra 

“multívaga”, por sua vez, significa: que não para de vagar; que anda continuamente; erradio, errante. A alternativa “C) 

“O Estado controla a vida de seus cidadãos com pleno consentimento. ” (1º§) / rege” foi considerada correta, pois, de 

acordo com o dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos, sendo o significado contextual de “controlar” = dominar, 

podemos ter como sinônimos: administrar, comandar, gerir, governar, mandar, reger.  

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos – Publifolha 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 09 19 14 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) fatos e informações que se seguem transformados em argumentos tendo em vista as relações 

discursivo-argumentativas apresentadas. ” foi considerada correta, pois, as relações discursivo-argumentativas têm 

como característica o fato de promover o encadeamento de atos de fala em que se enunciam argumentos a favor de 

determinadas conclusões como ocorre no 2º§ em relação ao ponto de vista citado. 

Fonte:  

 DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987. 

 Princípios de semântica linguística: dizer e não dizer. São Paulo: Cultrix, 1972. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 20 15 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Mas essa não é a única razão de sua fama internacional. ” (2º§) ” foi considerada correta, pois, de 

acordo com o enunciado da questão: “Dentre os elementos destacados a seguir, é possível reconhecer recursos que 

promovem a coesão através da retomada do mesmo referente, EXCETO: ” deveria ser assinalada a alternativa que 

apresentasse o item destacado que tivesse um referente diferente dos demais. Nas alternativas A, C e D há uma 

referência à sociedade diferente do que ocorre na alternativa “B”. 

Fonte:  

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 



 

8 

 

 Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 05 15 20 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) É possível formar dois pares de palavras; apresentando, cada par, uma justificativa diferente para o 

emprego do acento gráfico. ” foi indicada como correta, pois, no período “A vida insípida e seus eventuais momentos de 

angústia ou de depressão são suprimidos com a ingestão do soma, um psicofármaco livremente distribuído para 

assegurar a euforia na medida necessária. ”, temos – acentuadas graficamente - as palavras: “insípida”, “angústia”, 

“psicofármaco”, “distribuído” e “necessária”. Os pares possíveis de serem formados de acordo com a mesma 

justificativa para acentuação são: 

Insípida e psicofármaco = palavras proparoxítonas 

Angústia e necessária = palavras paroxítonas terminadas em ditongo 

A alternativa “C) Apenas três poderiam ser agrupadas para representar, com clareza, uma das regras de acentuação 

gráfica. ” não pode ser considerada correta, não há agrupamento de três com a mesma justificativa de acentuação 

conforme demonstrado anteriormente.    

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 06 01 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “No 3º§ do texto, de acordo com estrutura apresentada, pode-se observar o 

predomínio de características próprias de um (a) ” há uma indicação de que se deveria atentar para o predomínio das 

características.  Em “O Diretor abriu uma porta. Entraram num vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a 

parede do lado sul era constituída por uma única janela. Meia dúzia de enfermeiras, com as calças e jaquetas do 

uniforme regulamentar de linho branco de viscose, os cabelos assepticamente cobertos por toucas brancas, estavam 

ocupadas em dispor vasos com rosas sobre o assoalho, numa longa fila, de uma extremidade à outra do cômodo. 

Grandes vasos, apinhados de flores. Milhares de pétalas, amplamente desabrochadas e de uma sedosa maciez, 

semelhantes às faces de inumeráveis pequenos querubins [...].” apenas o último período possui uma comparação, o que 

não pode ser considerado predomínio de linguagem conotativa. Deste modo, a alternativa “D) descrição subjetiva. ” não 

pode ser considerada correta.  

Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. 2ª edição, ed. Saraiva. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 11 01 06 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) o controle exercido sobre os cidadãos permite reconhecer a ausência de liberdade de escolha e de 

possíveis questionamentos. ” foi considerada correta, pois, de acordo com o trecho “Um dos estudantes levantou a 

mão. Embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que pessoas de casta inferior desperdiçassem o 

tempo da Comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem coisas que provocassem o indesejável 

descondicionamento de algum de seus reflexos... enfim, ele não conseguia entender o referente às flores. Por que se dar 

ao trabalho de tornar psicologicamente impossível aos Deltas o amor às flores?  
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 [...] 

 – [...] As flores do campo e as paisagens, advertiu, têm um grave defeito: são gratuitas. O amor à natureza não 

estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se que era preciso aboli-lo, pelo menos nas classes baixas [...]. ” é 

possível reconhecer que o controle descrito no texto anteriormente (a experiência com os bebês) tira-os a liberdade de 

escolher a leitura ou o gosto pela natureza (gratuita) e, ainda, elimina a possibilidade de questionamentos diante do 

desenvolvimento do senso crítico através da leitura.  A alternativa “C) as primeiras escolhas das crianças são, a princípio, 

orientadas e conduzidas de modo a estabelecerem parâmetros para situações posteriores semelhantes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, primeiro as crianças vão em direção aos livros e às flores, pois, lhes são atrativos; o que não 

ocorre após o som ensurdecedor e os choques.  

Fonte: O próprio texto.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 17 07 02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “II. O estabelecimento de uma ligação coerente entre os elementos citados é anulada a partir da mudança 

brusca de atitude do diretor. ” não pode ser considerada correta, pois, não há anulação da coerência das atitudes do 

diretor entre o primeiro momento que as crianças entram e depois quando passam a ser assustadas e até mesmo 

aterrorizadas pelas ações descritas e comandadas por ele. O seu objetivo foi alcançado conforme o texto.   

Fonte:  

 O próprio texto.  

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.  

 Garcia, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna - FGV 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 12 02 07 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão “Em relação à estrutura linguística de “Havia algo de desesperado, de quase demente, nos 

urros agudos e espasmódicos que elas então soltaram.” (21º§) assinale a afirmativa correta.” faz referência à “estrutura 

linguística” do trecho destacado, portanto tudo o que se refere às palavras e expressões do trecho são objeto da 

questão. A alternativa “B) O emprego do termo “que” em lugar de “os quais” demonstra o uso de uma linguagem 

informal. ” faz referência à palavra “que” inserida no trecho em análise e propõe uma situação hipotética incorreta, 

portanto não pode ser indicada como alternativa correta. A alternativa “D) Caso a expressão “algo de desesperado” 

fosse substituída por “situações de desespero”, a forma verbal “havia” seria alterada. ” não pode ser considerada 

correta, pois, o verbo “haver” com o significado de “existir” é impessoal, ou seja, não apresenta variação. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 09 04 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa de resposta para esta questão é a “C” conforme gabarito divulgado “17- C” e não a “A” conforme afirma o 

recorrente.  

A alternativa “C) Está inserido em um período composto, substituindo um termo da oração principal numa oração 

subordinada.” foi indicada como correta, pois em “Elas saíram apressadamente da sala e voltaram ao cabo de um ou 
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dois minutos, cada qual empurrando uma espécie de carrinho, onde, nas suas quatro prateleiras de tela metálica, 

vinham bebês de oito meses [...] trata-se de um período composto em que há mais de uma oração, o “onde” substitui 

“uma espécie de carrinho”.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 20 10 05 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A introdução de uma informação real, mas contrária ao fato de haver dúvida. ” foi considerada correta, 

pois, em “Um dos estudantes levantou a mão. Embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que 

pessoas de casta inferior desperdiçassem o tempo da Comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem 

coisas que provocassem o indesejável descondicionamento de algum de seus reflexos...” a informação real é que o 

estudante compreendia perfeitamente acerca do que não se podia permitir, a compreensão é contrária de ao fato de 

ainda haver dúvida. A relação concessiva é correntemente expressa pela locução prepositiva “apesar de” e pela 

conjunção concessiva “embora”, que introduzem sempre uma informação vista como fato real. A alternativa “B) Realce 

da compreensão em detrimento do questionamento existente. ” não pode ser considerada correta, pois, o 

questionamento não teve sua importância diminuída em razão de qualquer tipo de compreensão textual.   

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 15 05 10 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “– Coloquem os livros – disse ele, secamente. ” (5º§) ” não pode ser considerada correta. De acordo 

com o enunciado da questão: “Em todos os segmentos abaixo selecionados, é possível reconhecer o emprego do sufixo 

adverbial “-mente” na formação de palavras pertencentes à mesma classe gramatical, EXCETO: ” deveria ser assinalada a 

alternativa que fugisse à regra citada. Não é o que ocorre com a palavra “secamente”, cujo sufixo “-mente” é um sufixo 

adverbial de modo. Ele disse secamente, de modo seco.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 31 40 35 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conteúdo programático previsto no edital: PRINCÍPIO DA REGRESSÃO OU REVERSÃO. 

Como sobraram 8 litros = 1/4 do que havia no tanque e foram consumidos no dia anterior 3/4 = 24 litros havia, portanto 

32 litros no quinto dia. 

No quarto dia havia 32 +10=42 litros. => 42 = 7/9 e 1/9 = 6 litros. Como foram consumidos 2/9= 12 litros (no terceiro dia) 

No terceiro dia havia= 42+12=54 litros 

No segundo dia havia=54+11=65 litros 

65= 5/6 logo 1/6=13 litros 

Assim no primeiro dia havia 65 +13=78 litros 

Consumo do primeiro dia: x/6; 

Consumo do segundo dia: 11 litros; 

Consumo do terceiro dia: 2/9(x-x/6-11)= 2/9(5x/6-11)=10x/54 - 22/9; 

Consumo do quarto dia: 10 litros; 
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Consumo do quinto dia: 3/4( x - x/6 – 11 - 10x/54 + 22/9 – 10)= 

3/4( 5x/6 - 10x/54 + 22/9 -21)= 15x/24 - 30x/216 + 66/36 – 63/4= 

15x/24 - 30x/216 + 11/6 – 63/4 

X- x/6 – 11 -(10x/54 - 22/9)-10-(15x/24 - 30x/216 + 66/36 – 63/4)=8 

5x/6-11-10x/54+ 22/9 – 10 -15x/24 + 30x/216 - 66/36 + 63/4 = 8 

5x/6-10x/54 -15x/24 + 30x/216 = 8+11-22/9 +10+66/36-63/4 

(180x-40x-135x+30x)/216 = 29-22/9+66/36-63/4 

35x/216=(1044-88+66-567)/36 

35x/216=455/36 

1260x=98280 

x=78 litros 

78-8= 70 litros para encher o tanque 

70.2,50=R$175,00 

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

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 21 30 25 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as informações apresentadas tem-se que: 

Amiga mais nova: Catarina; Amiga do meio: Juliana; Amiga mais velha: Fabiana. 

Supondo que Fabiana tinha por exemplo 60kg no início do regime: 

No início: Catarina: 63kg; Juliana: 59kg; Fabiana: 60kg     

No final:       Catarina: 54kg       Juliana: 53kg;       Fabiana: 55kg  

Juntas as 3 amigas perderam= 9+6+5=20kg;  

Assim a alternativa (c) é verdadeira. Fabiana passou a ser a mais pesada dentre as três amigas. 

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 35 36 31 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
a+b+c+d=120 

a+b=63 

b+c=77 

d=25 

a+b+c+d=120 

63+c+25=120 

c=120-63-25 

c=32 
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b+c=77 

b+32=77 

b=45 

a+b=63 

a+45=63 

a=18 

Possuem apenas dos dois itens mencionados=a+c=18+32=50 

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 36 35 40 
 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
x/4 – 2 < 3/4 

x/4  < 3/4  + 2  

x/4  < 11/4 

x<44/4 

x<11 

Existem infinitos números inteiros ímpares menores que 11. Assim a questão não apresenta alternativa correta.  

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 26 25 30 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
f(x)=x2+kx-12 

0= (-3)2+k.(-3)-12 

0= 9-3k-12 

3k=-3 

k=-1 

Assim a função é f(x)=x2-x-12. 

Para x=m => y=8 

8= m2-m-12 

m2-m-12-8=0 

m2-m-20=0 

 

 

 
m’=5   e m’’=-4 (não serve pois m>0) 

Assim m=5 

k+m=-1+5=4 

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

33 37 34 39 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conteúdo programático previsto no edital: CONJUNTOS NUMÉRICOS.  

24 + 36 + 30=90 

30/90=3/9=1/3 

0,3333=1/3 

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 27 24 28 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x.2x.3x=1296 

6x3=1296 

x3=216 

x=  

x=6cm  

Assim as dimensões desse sólido são: 6,12,18 

Área = 2.(6.12+6.18+12.18) 

A=2.(72+108+216) 

A=2.396 

A=792cm2 

Alternativa correta A, conforme divulgado no gabarito. 

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 39 32 38 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

Det M = =8.6.3+4.2.1+10.2.1-1.6.1-2.2.8-10.4.3=144+8+20-6-32-120=14 

Det N= Det M 

Det N=14 

15x+84+28.(x+1)-7x(x+1)-70-72=14 

15x+28.(x+1)-7x(x+1)-58=14 

15x+28x+28-7x2-7x-58=14 

-7x2+36x-30=14 

-7x2+36x-44=0 
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x’= 2     x’’=44/14=22/7=3,14 (não serve) 

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

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 29 22 27 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
2, 6, 8, 24, 26, 78, 80,240,242,726,728,2814  

2 ; 2.3=6 ; 6+2=8 ; 8.3=24 ; 24+2=26 ; 26.3=78; 78+2=80 ; 80.3=240 ; 240+2=242 ; 242.3=726; 726+2=728 ; 728.3=2184 

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

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 40 31 36 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x2+kx-2=(x+5).(x-2)+r 

x2+kx-2=x2+5x-2x-10+r 

x2+kx-2=x2+3x-10+r 

Assim:  

 k=3      e      -2=-10+r => r=8 

k+r=3+8=11 

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

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 30 21 26 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Soma da PG= a1.(qn-1)/q-1 

Sn= a1.(qn-1)/q-1 

93= a1.(25-1)/2-1 

93= a1.(25-1) 

93= a1.(32-1) 

93= a1.31 

a1 = 3 

Assim a p.g. é: 3, 6, 12, 24, 48 

12+24+48=84 

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

41 52 60 53 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a referência: “O mosquito adquire o vírus ao se alimentar do sangue de doente que se encontra na fase de 

viremia”, portanto é correto afirmar que ”A transmissão se faz pela picada do mosquito no ciclo homem – Aedes aegypti 

– homem.”  

A alternativa A é incorreta - ”O vírus Aedes aegypti é transmitido pela fêmea do vetor”.  O Aedes aegypti não é o vírus e 

sim a espécie de artrópode que é hospedeiro do virus. O virus é do gênero Flavivirus (arbovírus) que é transmitido pela 

fêmea do vetor.   

Logo o gabarito está correto. 

Fonte: 

  http://revista.fmrp.usp.br/2010/vol43n2/Simp6_Dengue.pdf  

 Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 53 58 54 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está dentro do conteúdo do edital “poliomielite (transmissão e profilaxia)”. Essa vacina consta como forma de 

profilaxia da doença. 

E a questão não discute a característica morfológica do vírus, e sim a profilaxia da doença. 

Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso. Biologia, volume único. 2016. Editora Saraiva. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 42 49 43 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vitamina hidrossolúvel que age na formação das hemácias e no metabolismo dos ácidos nucléicos é a vitamina B12. 

A vitamina B6 é uma vitamina hidrossolúvel e coenzima no metabolismo dos aminoácidos. A Vitamina K é lipossolúvel 

atua na síntese de colágeno, proteína que sustenta os tecidos conjuntivos, e protege partes da célula contra oxidação e 

radicais livres. Niacina (hidrossolúvel) coenzima pra o transporte de elétrons e hidrogênio na respiração celular.  

Fonte: Linhares , S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, SP. 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 44 47 42 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme literatura, na leptospirose as bactérias podem penetrar também pelas mucosas da boca, narinas e olhos. Já a 

tuberculose é uma doença em que o bacilo é adquirido pela inalação por aspiração e a prevenção da doença é feita com 

a vacina BCG.  

Logo, o gabarito está correto. 

Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso. Biologia, volume único. 2016. Editora Saraiva. 

 

 

 
 

http://revista.fmrp.usp.br/2010/vol43n2/Simp6_Dengue.pdf
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 54 57 52 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A literatura não cita que a cólera é uma doença adquirida pelo contato com secreção contaminada de pessoas doentes. 

Ela é uma doença adquirida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes de portadores da doença. 

E de acordo com o manual integrado de vigilância sanitária, a cólera pode ser transmitida por mãos contaminadas de 

doentes, e não “pelo contato com secreção contaminada de pessoas doentes” como descrita na questão. 

Fonte: 

 Sônia Lopes e Sergio Rosso. Biologia, volume único. 2016. Editora Saraiva. 

 Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010. 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_integrado_vigilancia_colera2ed.pdf 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 45 46 41 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão descreve sobre os sais minerais e suas funções genéricas específicas, que é contribuir para manter o meio 

intracelular com pH neutro, semelhante à água pura. Essa função genérica é conhecida por equilíbrio ácido-base. 

Fonte: Favaretto, J.A., Mercadante, C. Biologia volume único, editora Moderna, 1ª edição, São Paulo, 2005. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 55 56 50 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede quais os polissacarídeos são encontrados nos insetos e nos tecidos animais, respectivamente. Nos 

insetos a quitina e nos tecidos animais ácido hialurônico. 

O glicogênio é reserva de glicose dos animais, suas moléculas são menores e mais ramificadas que do amido. O amido 

principal reserva energética da planta, formado por mais de mil moléculas de glicose. A celulose glicídio mais abundante 

na natureza, formado por cerca de 10 mil moléculas de glicose e participa do reforço das células vegetais. A quitina e o 

ácido hialurônico são polissacarídeos nitrogenados presentes, respectivamente, no esqueleto dos insetos e nos tecidos 

dos animais, nos quais funcionam como uma cola que liga as células.  

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, São Paulo. 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 46 45 51 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está incluída no conteúdo que consta no edital: Estrutura e propriedades químicas das biomoléculas: 

proteínas 

Conforme literatura, uma molécula de proteína é formada pela união de aminoácidos, que apresentam em sua estrutura 

um grupamento amina, um carboxila, e um radical, representado pela letra R, que diferencia um aminoácido do outro. 

Esse radical tanto pode ser uma cadeira de carbono, como um simples átomo de hidrogênio.   

Logo gabarito está correto. 

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, São Paulo. 2009. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_integrado_vigilancia_colera2ed.pdf
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

51 56 55 60 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão está dentro do edital que é “Morfologia e fisiologia humanas”. 

Conforme a referência: “quando um vaso sanguíneo sofre lesão, as plaquetas se agrupam , recobrindo a região lesada e 

impedindo a saída excessiva de sangue. Ao mesmo tempo, as plaquetas liberam fatores que ativam uma proteína 

presente no plasma chamada protrombina, que na sua forma ativada passa a ser chamada trombina, reação que 

depende também da presença de cálcio no Sangue. A protombina é produzida no fígado e para sua síntese é necessário 

a vitamina K.” 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. Biologia, volume 3, o ser humano, genética e evolução. Editora Nova Geração.1ª 

edição. São Paulo, 2010. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 57 54 59 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As bases nitrogenadas estão dentro do conteúdo: “Composição química dos seres vivos e suas funções – Estrutura e 

propriedades químicas das biomoléculas”  

As bases pirimídicas do DNA são Citocina e Timina, e as bases púricas do DNA são Adenina e Guanina. Já o RNA 

apresenta como bases pirimídicas Citosina e Uracila e bases púricas Adenina e Guanina. 

Portanto, a alternativa C está correta. 

Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso. Biologia, volume único. 2016. Editora Saraiva. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

54 48 43 49 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está clara e pede sobre as características das fibras que compõe o tecido conjuntivo.  

O gabarito está correto, letra B. 

- As fibras elásticas são feitas de uma glicoproteína que cede a tração, mas que retorna a forma original. 

- As fibras colágenas são feitas de um tipo de proteína muito resistente à tração. 

- As fibras reticulares são feitas de um tipo de colágeno associado a uma glicoproteína, formando uma rede de 

sustentação em alguns órgãos.  

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, São Paulo. 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

55 58 53 57 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
PROVA BRANCA, VERDE E AZUL. 
O gabarito está correto indicando a letra C. Conforme literatura “os osteoclastos são a célula do tecido ósseo, que 

“roem” a parte interna do osso, aumentando a cavidade óssea onde está a medula, colaborando também, com o 

equilíbrio de cálcio no corpo, quando a taxa deste diminui no sangue.” 

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, SP. 2009. 

 
SOMENTE PARA A PROVA AMARELA - Gabarito alterado para a alternativa C. 
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O gabarito correto é letra C. Conforme literatura “os osteoclastos são a célula do tecido ósseo, que “roem” a parte 

interna do osso, aumentando a cavidade óssea onde está a medula, colaborando também, com o equilíbrio de cálcio no 

corpo, quando a taxa deste diminui no sangue.” 

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora ática, SP. 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

56 49 42 47 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro no enunciado descrevendo o pâncreas como uma célula e não como uma glândula, que é o correto, porém esse 

equívoco não prejudica ao responder a questão. O ponto principal da questão descreve sobre as ilhotas pancreáticas, 

que apresentam as células beta e células alfa. E pede para assinalar qual é a alternativa correta sobre essas duas células. 

Portanto, a alternativa correta na questão é a seguinte: as células-beta produzem o hormônio insulina. Logo, as demais 

alternativas estão incorretas. 

Fonte: Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

58 50 41 46 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme informações na referência bibliográfica, a mesma cita que a melatonina é um hormônio produzido ao 

escurecer do dia, porém a questão pede qual glândula endócrina produz a melatonina. As informações descritas no 

enunciado não prejudicam na escolha das alternativas. 

Fonte: Linhares, S e Gewandsznajder, F. Biologia Hoje, volume 2. 1ª edição. Editora ática, SP. 2012. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

59 60 51 56 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É correto afirmar na questão que: os neurônios que fazem parte desse reflexo são o sensitivo e o motor. O neurônio 

sensitivo percebe a batida e leva o impulso a medula espinal (esse reflexo não passa pelo encéfalo), e um neurônio 

motor conduz o impulso medular até o músculo, provocando sua contração. 

Fonte: Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

60 51 59 55 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme literatura os centros que controlam a respiração localizam-se no bulbo encefálico e na medula espinal. Já 

quando há diminuição pronunciada da concentração de gás oxigênio no sangue, ocorre o aumento e não a diminuição 

da frequência respiratória.  E na expiração, o diafragma sobe e as costelas descem, fazendo o volume da caixa torácica 

diminuir e não aumentar, forçando o ar sair dos pulmões. Portanto, o gabarito está correto, as alternativas INCORRETAS 

são III e IV. 

Fonte: Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

61 71 80 75 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Volume morto é a reserva de água profunda das represas. Armazenado abaixo do ponto 

de captação, o volume morto não pode ser retirado só por gravidade. Ele precisa ser puxado por bombas. Volume morto 

nada mais é do que a reserva de água mais profunda da represa, que fica abaixo dos canos de captação que 

normalmente são usados para retirar água da barragem para seu uso. Ou seja, é o que fica abaixo da captação por 

gravidade (sem o uso de bombas). O nome, apesar de um pouco assustador, não tem nenhuma conotação ligada a 

qualidade da água armazenada nesse trecho. Chamam de “morto” porque, teoricamente, ele não é facilmente acessível 

ao uso, já que a água não pode ser retirada dele sem a ajuda de bombeamento. O volume morto é mantido por uma 

série de razões técnicas, que passam pela manutenção da vida aquática até garantir um volume mínimo para que possa 

ser bombeado. Na alternativa questionada como certa pelo recurso em questão, está escrito: a água mantida por uma 

série de razões técnicas, QUE IMPEDE a  manutenção da vida aquática e que não pode ser bombeada. A qualidade da 

água do volume morto tende a ser pior do que a qualidade do volume útil já que todas as “sujeiras” que sedimentam no 

reservatório, acabam se acumulando no fundo. Isso ocorre porque o escoamento da água dentro do reservatório de 

uma barragem tem velocidades muito mais baixas do que o escoamento em um trecho de rio. Com velocidades baixas, a 

maioria das partículas dissolvidas na água vai ter tempo de afundar e acumular no fundo. Como o volume morto é criado 

para não ser usado, acaba que nele se acumulam anos de sedimentos que deterioram a qualidade da água nessa faixa 

do reservatório. 

Fonte: 

 http://www.aquafluxus.com.br/o-que-e-volume-morto/ 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1574108-saiba-mais-sobre-o-volume-morto.shtml 

 http://especiais.g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/2016/colapso-hidrico/ 

 http://www.cemac.ufla.br/index.php?option=com_glossary&letter=V&id=52&Itemid=7 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/entenda-o-que-e-o-volume-morto-do-sistema-cantareira.html 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

64 62 69 63 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. O projeto de transposição do Rio São Francisco é um tema bastante polêmico, pois 
engloba a suposta tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a 
seca; e, ao mesmo tempo, trata-se de um projeto delicado do ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais 
importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e importância na manutenção da biodiversidade, quanto pela sua 
utilização em transportes e abastecimento. Considerado o “rio da unidade nacional”, o Velho Chico, como também é 
chamado, passa por regiões de condições climáticas as mais diversas. Não foi criado no governo de Dilma Rousseff, e é a 
obra mais cara e de maior importância dentro do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento. A maior obra 
ANUNCIADA em 2007, a refinaria Premium 1, no Maranhão, com projeção de investimentos de R$ 41 bilhões, foi 
simplesmente abandonada, com prejuízo de R$ 2,1 bilhões para a Petrobrás. Em Minas Gerais, que responde por apenas 
37% da sua área total, o São Francisco recebe praticamente todo o seu deflúvio (cerca de 75%) sendo que nas demais 
regiões por onde passa o clima é seco e semiárido. O projeto de transposição do São Francisco surgiu com o argumento 
sanar essa deficiência hídrica na região do Semiárido através da transferência de água do rio para abastecimento de 
açudes e rios menores na região nordeste, diminuindo a seca no período de estiagem. O projeto é antigo, foi concebido 
em 1985 pelo extinto DNOS – Departamento Nacional de Obras e Saneamento, sendo, em 1999, transferido para o 
Ministério da Integração Nacional e acompanhado por vários ministérios desde então, assim como, pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. O projeto prevê a retirada de 26,4m³/s de água (1,4% da vazão da barragem de 
Sobradinho) que será destinada ao consumo da população urbana de 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte através das bacias de Terra Nova, Brígida Pajeú, Moxotó, Bacias do Agreste em Pernambuco, 
Jaguaribe, Metropolitanas no Ceará, Apodi, Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte, Paraíba e Piranhas na Paraíba. O Eixo 
Norte do projeto, que levará água para os sertões de Pernambuco, Paraíba, Ceará e rio Grande do Norte, terá 400 km de 

http://www.aquafluxus.com.br/o-que-e-volume-morto/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1574108-saiba-mais-sobre-o-volume-morto.shtml
http://www.cemac.ufla.br/index.php?option=com_glossary&letter=V&id=52&Itemid=7
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/entenda-o-que-e-o-volume-morto-do-sistema-cantareira.html
http://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/
http://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste/
http://www.infoescola.com/geografia/agreste/
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extensão alimentando 4 rios, três sub-bacias do São Francisco (Brígida, Terra Nova e Pajeú) e mais dois açudes: Entre 
Montes e Chapéu. O Eixo Leste abastecerá parte do sertão e as regiões do agreste de Pernambuco e da Paraíba com 220 
km aproximadamente até o Rio Paraíba, depois de passar nas bacias do Pajeú, Moxotó e da região agreste de 
Pernambuco. 

Fonte: 

 http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191%3Aa-transposicao-do-rio-
sao-francisco-e-o-rn-&catid=75&Itemid=717 

 http://www.imterraplenagem.com.br/blog-20 

 http://info.lncc.br/SFR.html 

 http://ambientebrasil.com.br 
http://www.carbonobrasil.com 
http://www.manuelzao.ufmg.br 
http://www.integracao.gov.br  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

66 63 68 64 
 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado, as razões recursais não guardam referência com a questão em comento. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

68 64 67 62 
 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado, as razões recursais não guardam referência com a questão em comento. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

70 65 66 61 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Celina Guimarães Vianna: Foi a primeira eleitora do Brasil, alistando-se aos 29 anos de 

idade. Com advento da Lei nº 660, de 25 de outubro de 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado que 

estabeleceu que não haveria distinção de sexo para o exercício do sufrágio. Assim, em 25 de novembro de 1927, na 

cidade de Mossoró, foi incluído o nome de Celina Guimarães Vianna na lista dos eleitores do Rio Grande do Norte. O 

fato repercutiu mundialmente, por se tratar não somente da primeira eleitora do Brasil, como da América Latina. 

Fonte: 

 https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-

fizeram-historia/ 

 https://vivernatal.wordpress.com/2014/01/02/11-curiosidades-de-natal-rn-que-poucos-sabem/ 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=527%3A

celina-guimaraes-viana&catid=38%3Aletra-c&Itemid=1 

http://sednemmendes.blogspot.com.br/2015/05/celina-guimaraes-viana-era-professora-e.html 

 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/geografia/agreste/
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191%3Aa-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-o-rn-&catid=75&Itemid=717
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191%3Aa-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-o-rn-&catid=75&Itemid=717
http://www.imterraplenagem.com.br/blog-20
http://info.lncc.br/SFR.html
http://ambientebrasil.com.br/
http://www.carbonobrasil.com/
http://www.manuelzao.ufmg.br/
http://www.integracao.gov.br/
https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/
https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

71 76 75 80 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. O nome dos demais estreitos, apesar de localizados em outros países, é amplamente 

divulgado, em fontes diversas, uma vez que Natal aparece como um dos “quatro pontos” considerados estratégicos 

pelos EUA, portanto essa informação encontra-se relacionada à história do RN. Além de ser um grande produtor de 

petróleo, sal e frutas para exportação, o Rio Grande do Norte teve uma participação importante no contexto da Segunda 

Guerra Mundial. Na cidade de Natal, a capital, onde hoje funciona o aeroporto internacional Augusto Severo, aviões 

norte-americanos pousavam para abastecimento. Chamada de “Esquina do Continente”, Natal foi considerada um dos 

quatro pontos estratégicos pelos EUA na Segunda Guerra Mundial, seguida de Bósforo, Gibraltar e do Canal de Suez. 

Dessa cidade, contingentes de militares brasileiros e norte americanos partiam para patrulhamento e defesa do 

Atlântico Sul e ainda para as batalhas no norte africano. 

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u2615.shtml 

 https://vivernatal.wordpress.com/2014/01/02/11-curiosidades-de-natal-rn-que-poucos-sabem/ 

 http://www.logisticadescomplicada.com/os-principais-canais-de-navegacao-do-mundo/ 

http://oportaln10.com.br/algumas-curiosidades-de-natal-que-voce-provavelmente-nao-conhecia-40318/ 

 https://books.google.com.br/books?id=P3JxBAAAQBAJ&pg=PT427&lpg=PT427&dq=natal+considerada+um+dois

+quatro+pontos+estrat%C3%A9gicos&source=bl&ots=uZ3HcRsr4a&sig=4JLpmAkwTdOb59muv1z_8ON0UWg&hl

=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHq6aS84XTAhVDOZAKHeWtD4AQ6AEILjAD#v=onepage&q=natal%20considerada%20u

m%20dois%20quatro%20pontos%20estrat%C3%A9gicos&f=false 
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72 66 65 70 
 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por não possuir alternativa de resposta que atenda ao seu enunciado, já que todas as afirmativas 

encontram-se incorretas. 

I. Em ambas, na lei vigente e na reforma, prevalece como regra básica para aposentar, apenas o critério da idade. A 

afirmativa está incorreta, pois não é apenas a idade o critério para aposentar, nem atualmente e nem pela reforma. 

II. A proposta do governo para a Reforma da Previdência exigirá que homens e mulheres tenham 65 anos de idade 

para se aposentar. A proposta citada sofreu alterações, sendo que a idade mínima, para mulheres, passou para 62 anos, 

e a de homens, para 65 anos, o que tornou a alternativa incorreta. 

III. Na reforma, extingue-se a igualdade de gênero (que funciona atualmente), tanto na idade, quanto no tempo de 

contribuição para a aposentadoria. Não foi extinta a igualdade de gênero, pois na verdade ela não existe.  

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840575-veja-quem-vai-escapar-da-reforma-da-

previdencia.shtml  

 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/12/06/internas_economia,560240/saiba-

como-vai-ficar-a-previdencia-apos-a-reforma-proposta-pelo-govern.shtml 

 1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/03/natal-tem-protesto-contra-reformas-da-previdencia-e-

trabalhista.html 

 http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/04/governo-muda-proposta-de-idade-para-aposentadoria-das-

mulheres.html 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u2615.shtml
https://vivernatal.wordpress.com/2014/01/02/11-curiosidades-de-natal-rn-que-poucos-sabem/
http://oportaln10.com.br/algumas-curiosidades-de-natal-que-voce-provavelmente-nao-conhecia-40318/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/12/06/internas_economia,560240/saiba-como-vai-ficar-a-previdencia-apos-a-reforma-proposta-pelo-govern.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/12/06/internas_economia,560240/saiba-como-vai-ficar-a-previdencia-apos-a-reforma-proposta-pelo-govern.shtml
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/04/governo-muda-proposta-de-idade-para-aposentadoria-das-mulheres.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/04/governo-muda-proposta-de-idade-para-aposentadoria-das-mulheres.html
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

73 77 74 79 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. A febre amarela é largamente conhecida por todos nós, brasileiros. E o assunto é pauta em 

todo pais, devido ao surto que se espalhou pelo Brasil, e inclusive, com suspeitas no RN. Portanto, está relacionado com a 

sociedade, e a atualidade. Sabemos que é causada por um vírus, inoculado em nosso corpo pela picada de um mosquito. 

Sabemos que tem uma vacina bastante eficaz e sabemos também que pode ser uma doença mortal. Sabemos bastante. Fala-se 

em febre amarela urbana e silvestre: é a mesma doença ou são vírus diferentes? Por que diz-se que o surto atual é de febre 

amarela silvestre? O vírus que causa a febre amarela urbana ou a silvestre é exatamente o mesmo. Isso significa que os sinais, 

sintomas e evolução da doença são exatamente os mesmos. Tudo igual. A diferença está “apenas” nos mosquitos 

transmissores e na forma de contagio. A febre amarela silvestre é transmitida por mosquitos (Haemagogus e o Sabethes) que 

vivem nas matas e na beira dos rios. Estes mosquitos picaram macacos contaminados e depois picaram pessoas que 

adoeceram. Por isso há relato de mortes de macacos nas regiões acometidas. A febre amarela urbana não existe no Brasil 

desde 1942 e é transmitida quando um mosquito urbano, o Aedes aegypti, pica uma pessoa doente e depois pica outra pessoa 

susceptível, transmitindo a doença. Exatamente como acontece com a dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti é 

transmissor da febre amarela. Por isso é que devemos evitar que o vírus se espalhe, vacinando todas as pessoas das regiões 

acometidas. Se uma pessoa que frequentou a região de matas for contaminada, vier para região urbana e for picada pelo 

Aedes, pode reiniciar o ciclo urbano da febre amarela. Por isso é importante conter o surto. Felizmente temos uma vacina 

bastante eficaz para isso.  

Fonte: 

 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/sesap-investiga-1a-suspeita-de-febre-amarela-no-rn/371628 

 http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/secretaria-de-saude-investiga-caso-suspeito-de-

febre-amarela-no-rn.html 

 http://g1.globo.com/bemestar/blog/doutora-ana-responde/post/febre-amarela-urbana-e-silvestre-qual-

diferenca.html 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

74 68 64 68 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Para escrever "Duas Unhas de Queijo" o autor pesquisou os queijos de Marajó, maior 

ilha fluvial-marítima do mundo, produzidos exclusivamente com leite de búfalas. Ele apresenta ainda os queijos da 

região do Seridó, interior do Rio Grande do Norte, cujos produtores marcam suas peças com ferro quente, sendo essa 

uma tradição local única no país. E também detalha os queijos artesanais (terroir) elaborados no interior de Minas 

Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Delícia tradicional do Rio Grande do Norte, principalmente da 

região de Seridó, o queijo de manteiga é um daqueles pratos que exigem bastante paciência para serem preparados. 

Para começar, a iguaria precisa ser cozida no tacho à lenha por aproximadamente cinco horas. Sua receita leva queijo 

coalho e leite cru (não-pasteurizado).Queijo de manteiga também é chamado de requeijão do sertão e requeijão do 

norte Após o cozimento, obtém-se o queijo de manteiga típico do Rio Grande do Norte, de massa amarelada e casca 

dura . Quem experimenta, garante que é uma delícia. Uma curiosidade é que, geralmente, os produtores potiguares 

utilizam ferro em brasa para marcar suas iniciais nos queijos que produzem. Além de queijo de manteiga, vale requeijão 

do sertão, requeijão do norte e queijo-manteiga. 

Fonte: 

 http://www.nominuto.com/noticias/economia/queijo-de-manteiga-do-serido-sera-certificado/42429/ 

 http://brasilimperdivel.tur.br/queijo-de-manteiga/ 

 http://www.sertaobras.org.br/blog/2012/08/29/uma-longa-e-deliciosa-viagem-pela-historia-do-queijo/ 

 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/secretaria-de-saude-investiga-caso-suspeito-de-febre-amarela-no-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/secretaria-de-saude-investiga-caso-suspeito-de-febre-amarela-no-rn.html
http://g1.globo.com/bemestar/blog/doutora-ana-responde/post/febre-amarela-urbana-e-silvestre-qual-diferenca.html
http://g1.globo.com/bemestar/blog/doutora-ana-responde/post/febre-amarela-urbana-e-silvestre-qual-diferenca.html
http://brasilimperdivel.tur.br/queijo-de-manteiga/
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75 78 73 77 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. O Forte dos Reis Magos representa um marco na história das fortificações da orla 

marítima do Brasil. É uma das mais importantes, belas e sugestivas, e a mais bem edificada no litoral brasileiro, cuja 

construção teve início ainda no século XVI. É ainda o marco de fundação da cidade de Natal. Sua história começa com a 

resposta das coroas portuguesa e espanhola à ameaça externa, principalmente pelos corsários franceses que traficavam 

o Pau-Brasil, determinando a construção de um forte e de uma colônia na sua periferia. Em 1597, no período da união 

das coroas portuguesa e espanhola, foi determinado, por intermédio do Governador-Geral do Brasil, D. Francisco de 

Souza, a organização de uma expedição para expulsar os franceses. Seria também edificada uma fortificação na barra do 

Rio Potengi, e, posteriormente, seria fundada uma cidade nas suas proximidades. Coube ao Capitão-mor da Paraíba, 

Feliciano Coelho, e ao governador de Pernambuco seguir para o Rio Grande do Norte, ali estabelecer uma colônia e 

construir um forte.  

O primeiro forte foi o de São João do Bertioga, os holandeses invadiram Pernambuco, e não o RN. Os ingleses não 

chegaram a invadir o Brasil. 

Fonte: 

 http://www.praiasdenatal.com.br/forte-dos-reis-magos/ 

 http://www.funceb.org.br/espacoCultural.asp?materia=269 

 http://falarn.com/forte-dos-reis-magos-sai-do-roteiro-turistico-de-agencias-de-viagens/ 

 http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/03/forte-dos-reis-magos-rn-e-reaberto-para-visitacao 
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76 67 63 69 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. O uso de fogo como técnica para suprimir vegetação não é absolutamente proibido, 

mas a lei impõe que ele seja rigorosamente controlado. No plano federal o novo Código Florestal (artigo 38 da Lei 

número 12.651/12) proíbe o uso de fogo na vegetação, mas abre pelo menos três exceções: em locais ou regiões cujas 

peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, desde que com autorização do 

órgão ambiental; emprego da queima controlada em unidades de conservação para conservar a vegetação nativa, 

quando as características dela se associarem evolutivamente à ocorrência de fogo e atividade de pesquisa científica. 

Queimadas nas agricultoras de subsistência. Assim, leis municipais podem autorizar queimada de resíduos sólidos que 

provoquem pequeno impacto ambiental, o que deve ser verificado caso a caso.  

O uso de fogo tanto como técnica de supressão de vegetação para fins agropastoris quanto para manejo de resíduos 

sólidos só pode ser feito, excepcionalmente, mediante autorização do órgão ambiental competente.  

Provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental definido no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, com 

previsão de pena de reclusão de dois a quatro anos, assim como causar incêndio expondo a vida, integridade física ou 

patrimônio de outro a perigo sujeita o infrator à reclusão de três a seis anos (artigo 250 do Código Penal). Além da 

possibilidade de responder a processos criminais, o particular que faz uso de fogo sem licença pode sofrer multa 

administrativa, bem como ser chamado a reparar os danos causados, e aí se incluem danos morais em prol da 

coletividade, que fica tolhida de fruir do patrimônio ecológico degradado. 

Fonte: 

 Http://www.engeplus.com.br 

 Http://www.amambainoticias.com.br/cidades/provocar-queimadas-pode-gerar-sancoes-penais-contra-autor 

 Carollinasalle.jusbrasil.com.br/noticias/111881985/conheca-a-legislacao-as-punicoes-e-as-metragens-

autorizadas-em-relacao-as-queimadas 

 Https://www.google.com.br/#q=queimadas+legisla%C3%A7%C3%a3o+ambiental&* 

http://www.praiasdenatal.com.br/forte-dos-reis-magos/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c%C3%B3digo-florestal-lei-4771-65
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26437404/artigo-38-da-lei-n-12651-de-25-de-maio-de-2012
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-12
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11333552/artigo-41-da-lei-n-9605-de-12-de-fevereiro-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036358/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607060/artigo-250-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.google.com.br/#q=queimadas+legisla%C3%A7%C3%A3o+ambiental&*
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 Http://www.tex.pro.br/home/artigos/263-artigos-mai-2014/6524-crime-de-incendio-ambiental-conceituacao-e-

diferenciacao 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

77 79 72 78 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Os primeiros poços perfurados no Rio Grande do Norte, nos municípios de Grossos e 

Macau, por volta de 1956, tinham como objetivo estudar as possibilidades de existência de petróleo, que justificasse a 

exploração nessa área, que veio a ser chamada de Bacia Potiguar. Hoje, o Rio Grande do Norte é o 3° maior produtor de 

petróleo do Brasil, com uma produção em 2011 de 21,4 milhões de barris. O Estado do Rio de Janeiro ocupa o 1° lugar 

nesse ranking de produção de petróleo. A planta industrial de Guamaré já se caracteriza como uma micro-refinaria, pois 

já produz o gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) consumido no Rio Grande do Norte, além do óleo diesel 

também consumido no nosso Estado. A Petrobrás ainda tem uma participação importante na economia do Estado, 

através da arrecadação de impostos, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os 

municípios que mais recebem royalties são Guamaré, Mossoró e Macau. Outra participação importante da Petrobrás na 

economia do Estado pode ser mensurada através da geração de emprego e renda. 

Fonte: 

 Economia Rio Grande do Norte – Estudo Geo-Histórico e Econômico – José Lacerda Alves Felipe, Aristotelina 

Pereira Barreto Rocha, Edilson Alves de Carvalho – Editora Grafset 

 http://www.opetroleo.com.br/quem-sao-os-10-estados-produtores-de-petroleo-no-brasil/ 

 http://www.rncidades.com/a-petrobras-na-economia-do-rn/ 

 http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-potiguar.htm 

http://www.novonoticias.com/economia/petroleo-do-rn-gera-pouco-interesse-em-leilao-da-anp 

 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/petrobras-podera-parar-sete-plataformas-no-rn/352227 

 https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-gentilicos/adjetivos-

gentilicos-das-capitais-brasileiras 

 http://advivo.com.br/blog/francisco-nixon-frota/quem-sao-os-10-estados-produtores-de-petroleo-no-brasil 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

78 69 62 67 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. “Um refugiado ou uma refugiada é toda pessoa que devido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora de seu país 

de nacionalidade e não pode ou, em virtude de ditos temores, não queira valer-se da proteção de tal país". (Convenção 

de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados). Há três mil refugiados no Brasil, sendo cerca de 30% mulheres. A maior parte, 

homens com idade entre 20 e 25 anos. A maioria é de africanos e latino-americanos. Diversas razões caracterizam os 

refugiados: expulsos por guerras civis, perseguições políticas, ideológicas e religiosas, violências étnicas e tribais, entre 

outras violações graves de direitos humanos. A maioria dos refugiados chega ao Brasil por conta própria, através de 

barcos, aviões ou via terrestre. Entretanto, os refugiados se deparam com inúmeros problemas de segurança no 

primeiro país de asilo, ou enfrentam obstáculos insuperáveis para a integração na nova sociedade. Por exemplo, a 

impossibilidade de se obter documentação que lhes permita trabalhar, ou a impossibilidade de se obter acesso à 

educação para seus filhos. No Rio Grande do Norte, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular (CDHMP) em 

parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no RN (ACNUR), têm um trabalho de assistência 

social, integrando os refugiados no novo local de moradia. "A ênfase é promover ações na área de Educação, Saúde e 

Acesso ao Emprego e Renda", disse Aluízio Matias, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. De acordo 

http://www.tex.pro.br/home/artigos/263-artigos-mai-2014/6524-crime-de-incendio-ambiental-conceituacao-e-diferenciacao
http://www.tex.pro.br/home/artigos/263-artigos-mai-2014/6524-crime-de-incendio-ambiental-conceituacao-e-diferenciacao
http://editoragrafset.com/
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Aluízio Matias, o Estado abriga 22 refugiados, cuja maioria está fugindo de países da América Latina em situação de 

conflito. Entre adultos jovens e crianças, 60% são homens e 40% são mulheres, vivendo na zona rural do Estado. O 

presidente salienta a importância da parceria com ONGs internacionais e, principalmente, o suporte dado pela ACNUR. 

"Os refugiados no Rio Grande do Norte, assim como em qualquer parte do mundo, estão sob o mandato do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados que desenvolve um grande trabalho de assistência humanitária", 

ressaltou. O Rio Grande do Norte é hoje um dos três estados brasileiros que recebem refugiados em programas de 

reassentamento, participando ativamente da implementação da política nacional sobre o refúgio. O programa de 

reassentamento foi iniciado no marco de um acordo firmado entre o governo do Brasil e o ACNUR, em 1999. O Brasil 

propôs a criação do reassentamento solidário, como um conceito e ação intra- regional, contribuindo para aliviar a 

responsabilidade dos países vizinhos das áreas de conflito na América do Sul, especialmente a Colômbia. 

Fonte: 

 http://www2.uol.com.br/omossoroense/300706/conteudo/cotidiano9.ht 

 www.caritasbrasileira.org/   

 www.sescsp.com.br 

 http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/escola-acelera-integracao-de-refugiados-no-rio-grande-do-
norte/http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/rn-sociedade-civil-e-poder-publico-consolidam-
parcerias-para-protecao-de-refugiados/ 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

79 80 71 76 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta Correta é a letra D. As imagens correspondem respectivamente aos Manguezais e Floresta ciliar de Carnaúba:  

OS MANGUEZAIS – localizados nas várzeas próximas à desembocadura dos rios, onde as águas das marés se misturam 

com as águas dos rios, os manguezais são importantes pela quantidade de peixes e crustáceos que vivem nas águas 

onde esses vegetais fincam suas raízes. Mesmo assim, vários manguezais foram destruídos para dar lugar a salinas ou a 

cidades em seu processo de crescimento. 

A FLORESTA CILIAR DE CARNAÚBA – essa formação vegetal ocorre nas várzeas dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu, 

formada da palmeira carnaúba. Esse tipo de vegetação que se adapta aos solos salinos das várzeas ocorre no Estado do 

Rio Grande do Norte, principalmente nas várzeas desses rios. Essas matas de carnaúba também estão sendo destruídas 

ou para extração de madeira ou para o aproveitamento da área de produção do sal – as salinas. 

Fonte: 

 http://tudodorn.blogspot.com.br/2014/11/vegetacao-do-rn.html 

 Altas Escolar do Rio Grande do Norte  - José Lacerda Alves Felipe / Edilson Alves de Carvalho. 

 http://www.suapesquisa.com/geografia/rio_grande_do_norte.htm 

 http://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-rio-grande-norte.htm 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

80 70 61 66 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. Luís da Câmara Cascudo foi um importante historiador, jornalista, etnógrafo, professor 

universitário, advogado antropólogo e, principalmente, folclorista brasileiro. 

É considerado um dos mais importantes escritores e estudiosos da cultura popular brasileira, com destaque para o 

nosso folclore. Era apaixonado pelas tradições populares, superstições, literatura oral e história do Brasil. Nasceu em 

Natal (RN) em 30 de dezembro de 1898.Lecionou na Faculdade de Direito de Natal. Trabalhou como jornalista em vários 

http://tudodorn.blogspot.com.br/2014/11/vegetacao-do-rn.html
http://www.suapesquisa.com/geografia/rio_grande_do_norte.htm
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órgãos da imprensa de Natal Recebeu, em 1956, o Prêmio Machado de Assis, o principal prêmio literário brasileiro. 

Faleceu, aos 87 anos, em sua cidade natal em 30 de julho de 1986.  

Fonte: 

 http://www.luizberto.com/cultura-popular-aristeu-bezerra/frases-e-reflexoes-de-camara-cascudo 

 https://educacao.uol.com.br/biografias/luis-da-camara-cascudo.htm 

 http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar../index.php?option=com_content&view=article&id=304 

 https://www.ebiografia.com/lu_s_da_c_mara_cascudo/ 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

81 91 100 95 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a resposta é a letra C. Contudo, a questão refere-se à Constituição Federal, conforme se extrai 

do enunciado e alternativas. O trecho apresentado corresponde ao disposto no art. 42, §1º, previsto no conteúdo 

programático. O referido dispositivo estabelece quais garantias constitucionais aplicam-se aos militares, fazendo 

referência ao art. 14, §8º da Constituição Federal. 

Isso posto o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Constituição Federal 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

82 81 90 85 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a constituição refere-se a tribunal “competente” em vez de tribunal “permanente”. Contudo, a 

questão refere-se à Constituição Federal, conforme se extrai do enunciado e alternativas. O art. 142, §3º, inciso VI da 

norma constitucional dispõe expressamente sobre o caráter permanente do tribunal. Ademais, o tribunal “competente” 

é aquele previsto de forma permanente na estrutura dos Estados.   

Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Constituição Federal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

83 92 99 93 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que aos militares aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, contudo, os militares possuem 

regime próprio de previdência, conforme previsto no art. 42, §2º da Constituição Federal. 

Isso posto o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Constituição Federal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

85 93 98 94 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a resposta é a letra B, contudo, o art. 144 da Constituição Federal dispõe expressamente que a 
segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública. A assertiva B diz, equivocadamente, que a 
responsabilidade é “exclusiva” do Estado, quando, de fato, é responsabilidade de todos.  

http://www.luizberto.com/cultura-popular-aristeu-bezerra/frases-e-reflexoes-de-camara-cascudo
https://educacao.uol.com.br/biografias/luis-da-camara-cascudo.htm
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar../index.php?option=com_content&view=article&id=304
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Isso posto o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Constituição Federal. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

87 94 97 92 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a 

inatividade devem estar previstos em “lei complementar”. A “lei complementar”, assim como uma “lei ordinária” 

pertencem ao gênero “leis”, correspondendo adequadamente à alternativa-resposta.  

Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Constituição Estadual do RN. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

88 84 87 82 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo fora do edital, contudo, cuida-se de enunciado referente à Constituição Estadual, art. 31, § 

14, conforme conteúdo programático. A assertiva resposta é a assertiva “D”. 

Isso posto o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Lei Complementar n. 230/2002. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

92 86 85 90 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “D” também seja resposta, contudo, órgão “deliberativo” distingue-se de órgão 

“consultivo”. O Conselho Superior do Corpo de Bombeiros é órgão de deliberação coletiva, conforme dispõe o art. 9º da 

Lei Complementar n. 230/2002. 

Isso posto o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Lei Complementar n. 230/2002. 

 
  

 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

                                                                          Publique-se, 

 

08 de junho de 2017. 

 

IDECAN 


