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CONCURSO PÚBLICO 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) 
 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 
 

(atualizado em 17.03.2015, em virtude de erro material) 

 

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 DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 1 – INMETRO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição Nome Cargo 

548000030 Alice Cristina Alves Franco Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000054 Omar Dos Santos Macedo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000109 Bruno Targino Gambini Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000284 Renato Joelsons Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000377 Pedro Da Silva Lagos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000525 Jacsson Massing Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548000717 Marcel Soares Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548001533 Luciane Alaides Brum Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548001807 Alexandre Lima Baião Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548002660 Rodrigo Betzler Cardoso Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548002806 Leonardo Martins Cardoso Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548003251 Pedro Henrique Ribeiro Vaz Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548003260 Tárcises Miranda Rocha Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548003265 Gabriela Pamplona Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548003312 Fernanda Kalil Steinbruch Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548004070 Ivan Fagundes Fonseca Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548004308 Roberta De Souza Catão Abreu Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548004502 Dmitri Louis Miranda Meira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548004764 Karla Waleska Cvitanic Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548005083 Claudio Martins Dias Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548006593 Daniele Bomfim De Almeida Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548006930 Rafael Silva Costa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548007428 Miller Jose Vargas Gonzaga Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548009077 Alexandre Francisco Domingos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548009098 Leticia Cassano Bento Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548009492 Monica Marilia Da Cruz Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 
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548009814 Ricardo Correa Borges Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548009953 Jocimar Alves De Macedo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548009993 Wlademir Ribeiro Prates Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548010409 Caroline Pinto De Freitas Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548010524 Alex Melo De Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548011113 Vicente Menegaz Melgare Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548011426 Roberto Samir Neves Leal Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548011528 Larissa Sant Anna Ponce Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548011671 

Vivian Albuquerque Prado 
Lopes 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548012326 Cláudio Rafael Armijos Jardim Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548012400 Bruno Dias Vieira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548012518 Simone Russel Mignoni Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548012565 Eduardo Salim Fonseca Mansur Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548013006 Monaliza Da Silva Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548013177 Lauro Musumeci Alves Velho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548013210 Bruno Valente Guedes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548013415 

Eliana Miranda Pedreira Do 
Couto Ferraz 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548013448 Luan Pereira Barreto Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548013524 Luiz Augusto Passos Salgueiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548014031 

Washington Valeriano Dos 
Santos Filho 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548014713 Ronaldo Viana Serpa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548015187 Natalia Machado Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548015528 Isabella Guimarães Rodriguez Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548015556 Priscilla Cordeiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548015867 Cristina Ribeiro Borges Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548016411 Aquino Rosa Padoan Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548016413 Warley Dias Nicodemus Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548016716 Diogo De Carvalho Cantarino Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548016866 

Marcelo Tibau De Vasconcellos 
Dias 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548016948 Fabio José Da Silva Bento Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548017121 Andrew Guilherme Botêlho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548017304 Luiz Alberto Costa De Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548017606 

Paulo Roberto Pinheiro Silva 
Júnior 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548017617 Margarida Silva De Araujo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548018069 Flávio Gonçalves Meirelles Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548018140 Eduardo Paschoal Rodrigues Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548018847 Viviane Saide Martins Merhy Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548018926 Dariano Dani Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548019271 Gustavo Da Silva Saes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548019279 Luciana Pinho Fernandes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548019388 Tatiana Kaus Sarkis Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548020085 

Patricia Souza De Nahuys 
Coelho 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548020098 

Chirley De Miranda Pilon 
Carvalho 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548020299 Danielle Carolina De Mello Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 
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 Palacio  

548020792 Fabio Bastos Cordeiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548021634 

Larissa Calmon Castiglioni 
Pereira 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548021666 Patricia Ether Nogueira Lopes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

 
548004377 

 
Rafael De Oliveira Mello 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548005143 

 
Matheus Rizzo De Almeida 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548009293 

Paulo Vinicius Nascimento 
Santos De Carvalho 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548009372 

 
Leonardo Frossard Soares 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548009535 

 
Robson De Sousa Macedo 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548011360 

 
Ana Paula Quaresma Pereira 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548011368 

 
Bruno Miranda 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548015156 

 
Gabriel Nascimento Dos Santos 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548015971 

 
Patrick Ferreira Barroso 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548016165 

 
Diogo Cardoso Neris 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548016808 

 
David Ramos Coelho 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548016813 

Leonardo Sant Anna Do Valle 
Dias 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548017135 

 
Karen Miyuki Nakazato 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548018347 

 
Marcelo Magno Coelho 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548018749 

 
Tiago De Almeida Caridade 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548019501 

Mariana Magalhães De Mattos 
Coelho 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548019644 

 
Filipe Alves Rangel 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
548020911 

Jorge Luiz Nogueira Leal 
Sanches 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

548000182 Loeci Damasceno De Quadros Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548000210 Alda Mesquita Queiroz Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548000250 Francisco Ferreira De Carvalho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548000312 

Claudia Helena Suszczynski 
Dargelio Fonseca 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548000835 Daniele Dos Santos Costa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548001007 Juliana Zwetsch Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548001111 Jéssika Vieira Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548001812 Edilson Bezerra Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548002102 Marinalva Dias Melo De Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548002148 Peterson Cesario Saraiva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548002646 Taimara Da Silva Blatt Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 
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548002820 Diego Eduardo Ramos Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548003889 Denize Cavichioli Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004010 Rachel Constantino De Mirada Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004157 Felipe Alves Bento Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004248 Alexandre Cardoso Quintanilha Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004318 Guilherme Barros Pinto Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004578 Michele Gonçalves Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004709 Vladimir Borges Ribeiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004715 Bruna Gonçalves Costa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004716 Tatiana Siqueira Soares Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548004965 Alexandre Nascimento Pletes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548005008 Kely Ribeiro Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548005264 Juliana Nascimento Santos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548005709 Sabrina Figueiredo Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548006121 Anderson Gomes Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548006459 

Daryelle Laurinne Cardozo 
Borges 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548007771 Alexandre Dangelo Dos Santos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548008327 Wanderson Elias Cardoso Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548008330 

Patrícia Evangelista Pereira 
Lemos 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548008490 Rafael Souza De Almeida Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548008522 Karina Pereira Mathias Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548008567 Beatriz Nogueira Barcellos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548008581 Tomás Hickmann Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548009029 Tenilson Gonzaga Dos Santos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548009253 Tamara Oliveira Pinheiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548009555 Diely De Castro Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548009581 

Marco Antonio Duarte 
Salgueiro 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548009917 Willian Vargas Tebaldi Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548009995 

Carla Rodrigues De Almeida 
Ribeiro 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548010075 Claudia Marques Ferreira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548010131 Thais Paiva De Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548010204 Renato Ferri Costa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548010399 Isabella Ramos Tiveron Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548010406 Carla Luther Torres Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548011219 Marcio Sant Iago De Lima Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548011488 

Alessandro Gomes Duarte E 
Silva 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548011525 Sargon Dada Calegari Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548011545 Robertha Frederico Salles Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548011813 Patricia Borges Lisboa Cabreira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548012073 Raquel Marra Dias Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548012428 Paulo Costa Carvalho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548012952 Brás Kleyber Borges Teodoro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548012971 

Debora Da Fonseca Hermes 
Ornellas De Gusmao 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548013376 Pedro Hofmann Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548013385 Gustavo Cardim Dos Anjos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 



5 
 

 

548013565 Hellen Verdan Lopes Corrêa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548013710 Flaviane Dos Santos Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548013855 Karuzo Santos Nunes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548014075 Angela De Oliveira Dias Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548014582 Carlos César De Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548015010 

Luciano Gomes Dos Santos 
Campos 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548015339 Leandro Lobato Camargo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548015396 Marcos Miguel Dos Anjos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548015511 Wallace Cerutti Santana Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548015831 Leonardo Caetano Dias Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548015903 

Maila Fabiana Gomes De 
Oliveira 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548015992 Michele Costa E Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548016191 Bernardo Simonassi Scalzer Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548016387 Fábio Niekraszewicz Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548016884 Cleo De Lacerda Conde Sousa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017100 Carlos Otavio Araujo Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017159 Gustavo Dos Santos Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017280 Ananias Rodrigues Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017386 Anderson Godoy Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017405 Rafael George Fontana Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548017723 

José Augusto Barbosa De Souza 
Rocha 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017741 Leonardo Fogaça Cetrangolo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017778 Amós Mota Sobrinho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017981 Fabiano Rosa Lamoglia Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017987 Andrigo Bonetto Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548017990 Marco Antônio Alves Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018033 Fernanda Dalcin Flores Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018120 Thais Azzolini Piva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018170 Olga Amélia Lopes De Carvalho Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018196 Natalia De Menezes Barbosa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018676 Deise Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018713 Claudia Teresa Carvajal Garcia Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018863 Caio Rodrigues Barroso Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548018917 Filipe Pereira De Aguiar Barros Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548019239 Patricia Da Silva Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548019288 José Celestino Da Rocha Cogo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548019536 

Fabiano Guimarães Do 
Nascimento 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548020073 Regina Angela Monteiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548020251 Fabíolla Alves De Araújo Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548020324 Victor Pentiado Silveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

 
548020335 

Antonio Carlos Gusmão Da 
Silva 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548020577 Marcio Anderson Felix Muniz Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548020621 Jenifer Tais Maciel Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548021134 Rafael De Araújo Guimarães Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548021577 Sônia Joelma Machado Vieira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 
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548021707 

Rose Auxiliadora Mendes 
Narciso 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548022107 Victor José Neris Do Prado Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548022193 Luana Santos Pires Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

548001654 Ana Paula Dos Santos Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548002904 Pedro Ivo De Sá Guimarães Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548004085 Vanessa Vieira Gomes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548005170 Inaldo Do Nascimento Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

 
548006228 

Ana Beatriz Guimaraes 
Godinho 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548006595 Mauro Medina Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548009048 Daniela Valente Gonçalves Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548009225 Danúbia De Souza Costa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548009473 Dalvio Lessa De Miranda Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548010842 Aretusa Dias Dantas Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

 
548010860 

Cristiane Do Nascimento 
Gomes Borges 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548012189 Marcio Gonçalves Nogueira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548012476 Olavo Matela Lobosco Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548013960 Izadora Silva Correa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548014819 Ana Maria Amorim Correia Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548015346 Luiz David Absalão Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

 
548016437 

José Alexandre Dos Reis 
Cardozo 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548017257 Isabela Duarte Pimentel Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548017315 Milena Ribeiro Martins Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548017435 Renata Carvalho Da Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548017797 Lívia Neto Machado Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548018790 Celso Breda Marcello Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

 
548019019 

Daniel Augusto Fonseca Da 
Mota 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548019225 Diegho Wanous Cajaraville Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548020275 Rachel Do Monte Bottrel Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548020899 Ana Carolina Lima Almeida Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548022340 Rafael Pedrosa De Andrea Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 

548007947 Patricia Brito Martins Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

 
548013613 

André Travassos Vasconcellos 
Durão 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548014423 Lucimar Targa Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548016087 Caroline Guedes Ribeiro Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548018292 Anelise Soares Jordao Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

 
548018561 

Ciro Fernandes Rodrigues 
Baltar 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548020140 Michele De Souza E Silva Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548020270 Ana Luiza De Paula Nascimento Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

 
548021771 

Ana Carolina Albuquerque 
Meliande 

 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

 
548000388 

Rodrigo Augusto De Oliveira 
Paes Borges Bione 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548002456 

 
Pedro De Freitas Moreira 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 
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548002586 

 
Thiago Montozo Mendonça 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548008444 

 
Fellipe Wood Leite Barbosa 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548008644 

 
Davidson Rodrigo Boccardo 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548009715 

 
Cristina Matos Fernandes 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548011062 

 
Silvia Schwanz Lucas 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548011197 

 
Alex Schneider Zis 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548013875 

 
Smael Niehues Silvano 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548015056 

Maurício De Carvalho 
Pennafort 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548015617 

Paulo Gustavo De Oliveira Del 
Peloso 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548015899 

 
Rodrigo Moraes 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548018317 

 
Eduardo Mota Hoppe 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548018541 

 
Vinícius Da Silva Thiago 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 
548001651 

 
Cecilia Alves Porto 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548001853 

 
Clara Novais Silva 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548006570 

 
Noemi Lustosa Baptista 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548014690 

 
Jessica Matins Da Silva 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548016701 

 
Camila De Oliveira Carneiro 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548017243 

Ráfel Diosinay Maciel De 
Araujo Ribeiro 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548017768 

Deisilane Constancio Bortoloto 
Martins 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548019194 

 
Betina Silvestri Miranda 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548019414 

 
Mariana Machado Souza 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548020823 

 
Gustavo Castello Branco Beirão 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548021639 

 
Ana Tereza Elias Siqueira 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

 
548021754 

 
Janete De Paiva Borges 

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 

548000170 Sirlei Luiza Dos Santos Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548000187 

Débora Danielle Alves Moraes 
Priebe 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548000208 Marcelle Antunes Alves Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548000486 

Rose De Paula Bilhero 
Gonçalves 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 
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548001021 Manoel Da Silva Sousa Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548002032 Pedro Moisés Damasceno Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548002182 

Bruno Rafael Nascimento 
Gonçalves 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548002914 Ludmila Mendes Rodrigues Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548003104 Marcus Vinicius Martins Alves Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548003139 Jean Quirino Dos Santos Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548003444 Wendel Marques De Souza Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548004799 

Marcos Vinicius Passalini De 
Almeida 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548005873 

Alvaro Guilherme Monteiro 
Barbosa 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548005909 Carolina Raphael Dutra Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548005913 

Ian Cosme De Alcantara 
Rodrigues Pacheco 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548006066 Jorge Leandro Lima Fagundes Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548006140 Thaisa Venel Braga Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548006245 

Monique Santos Albuquerque 
Silva 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548007622 Rodrigo Brito De Azevedo Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548007731 

Priscila Rodrigues Leal 
Pessanha 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548007918 Roney Mendes Vieira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548008393 

Marco Aurélio Vitorino De 
Souza 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548008568 Wilson De Oliveira Filho Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548008929 Priscilla Nervo Otero Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548009189 Ana Lucia Baltar Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548009529 Valeria Ferreira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548011305 Daiane Oliveira Da Luz Andrade Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548011668 Camila Da Silva Freitas Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548011782 Ernani Vieira Borges Neto Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548012229 

Claudio Alexandre Soares 
Fernandes 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548012312 Denise Vanuci Rosa Lopes Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548012572 Aline Xavier Dos Santos Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548013009 Bruno Paes De Queiroz Ribeiro Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548013314 Davi Santos De Freitas Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548014345 Maíra Sousa Roméro Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548014911 Mauricio Lisbôa Maia Leite Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548015126 Bruno Gomes Dos Santos Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548015211 Lucinei Rossi Peloggia Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548015328 Lismari Cunha De Oliveira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548015604 Elias Ricardo Machado Da Silva Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548015769 Flávia Negrini Medeiros Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548015793 

Flávio Rodrigues Saldanha De 
Menezes 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548016287 Fabio Da Silva De Oliveira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548016602 Otávio Abikair Oliveira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548016796 

Walciney José Das Chagas De 
Oliveira 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 
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548016972 Flávio Leandro Carvalho Lima Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548017474 

Joao Gabriel Ramos Ferreira 
Bernardo 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548017530 

André Luiz De Mattos 
Gonçalves 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548017533 Nilton De Oliveira Júnior Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548018174 Bruno Da Silva Pereira Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548018537 Juliana Abrantes Viana Brandão Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548019625 Laura Bertuzzi Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
548020118 

Rodrigo Goyannes Gusmão 
Caiado 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548020439 Ricardo Thomé Da Costa Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548020820 Luiz Augusto Coelho Felman Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548021603 Rafaela Gomes Correa Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548021872 Liziane Da Luz Seben Scheffler Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

548000713 Fatima Calil Braga Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

548002383 Evanildo Feitosa Rodrigues Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

 
548002902 

Raimundo Nonato Aguiar 
Pontes 

 
Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

548008058 Ivanete De Fatima Urbaneski Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

548009918 Elisabete Alves De Farias Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

548009825 Leonardo Zardo Padovani Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 
 
 

Questão: 01 

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

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a  este  movimento  chamado  ‘verde’,  a  desigualdade  social  foi  nas  últimas  décadas  expandindo  numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 
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de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 03 

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

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qu al 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública , porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode  ser  considerada  correta,  pois,  o  texto  explicita:  “não-estatal”,  portanto,  não  governamental.  A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
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Questão: 06 

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

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas. 

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante. 

Fonte: 

 Enunciado da questão 06. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 08 

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

A alternativa “C) de que fosse necessária.” não pode ser considerada correta, pois, em “[...] iniciou‐se no 

mundo uma crescente consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se 

relacionar com a natureza [...]” (1º§) a forma verbal “seria” indica o futuro do pretérito, diferente do sentido 

produzido por “fosse” , pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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Questão: 10 

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

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos. A 

referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. No discurso dissertativo 

as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na 

dissertação não existe uma progressão temporal entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados 

guardam entre si relações de natureza lógica, isto é, relações de implicação ( causa e efeito; um fato e sua 

condição; uma premissa e uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta 

explicitamente sua  opinião  ou  seu  julgamento, usando  para isso  conceitos abstratos. Tais  características 

podem ser evidenciadas no texto em análise. 

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 
 
 

Questão: 12 

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

A opção A (laws=leis), encontrada nas linhas 1, 6, 12, 14 do texto, é sempre um substantivo plural. 

A opção B (sales=vendas), encontrada na linha 14 do texto, é também um substantivo plural. 

A opção C (enables=possibilita, capacita), encontrada  na linha 3 do texto, é um verbo na terceira pessoa do 

singular do Simple Present. O Simple Present, na sua terceira pessoa do singular (he, she it) determina 

acréscimo de “s” por exigência gramático estrutural, não configurando plural apesar de ser usado o grafema 

“s”. 

A opção D (chemicals=produtos químicos), encontrada na linha 16 do texto, é um substantivo plural. 

A opção E (businesses=empresas), encontrada na linha 3 do texto, é um substantivo plural. 

A  banca  ressalta que  a  questão 12 busca  avaliar  o  conhecimento das  regras de uso  do  Simple  Present 

(Presente   do   Indicativo)   e   do   plural   de   substantivos,   lembrando   que   os   referidos   conteúdos   são 

conhecimentos de inglês básico. 

A  tradução  literal  do  parágrafo  4  desfaz  qualquer  possibilidade  de  dúvida  quanto  ao  uso  da  palavra 

“chemicals” (linha 16) 

“It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States 

represent approximately 50 percent of the  U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected 

by the decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleumproducts, transportation, 

and chemicals.” = estima-se que a venda de produtos ou serviços impactados pelas leis de pesos e medidas 

nos Estados Unidos representam aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto. Os setores industriais 

potencialmente afetados pelas decisões da Agência de Pesos e Medidas incluem vendas de alimentos no 

varejo, outras vendas de alimentos, derivados de petróleo, transportes, e produtos químicos. 

Assim, tendo como referencial o texto usado como base para responder a questão 12 e, considerando que tal 

texto é precedido pela diretiva “Read the text to answer 11 top 15” ( leia o texto para responder de 11 a 15), a 

banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais. 

Fonte: 

 http://www.nist.gov/pml/wmd (texto) 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 448-451, 5-7, 514-515. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

http://www.nist.gov/pml/wmd
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Questão: 14 

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

A solicitação apontada nas razões recursais é para que seja considerada a alternativa C (almost=quase) como 

correta, entretanto, esta opção consta no gabarito preliminar como a correta, logo, o recurso é prejudicado. 
 

 

Questão: 15 

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

A opção A (Yard=jarda) é uma unidade de medida de cumprimento igual a três pés ou trinta e seis polegadas, 

ou aproximadamente 91,4 cm. 

A opção B (wrist=pulso) é uma das partes do corpo humano. 

A opção C (knee=joelho) é uma das partes do corpo humano. 

A  opção  D  (elbow=cotovelo)  é  também  uma  das  partes  do  corpo  humano,  assim  como  a  opção  E 

(shoulder=ombro) também é. 

Não é verdadeiro que a palavra “elbow” signifique ângulo, o vocábulo para ângulo em inglês é “angle” 

A banca chama atenção para a clareza da diretiva da questão 15 “Choose the item which is a measure”= 

escolha  o  item que  é  uma  medida.  O  texto  recursal  é  inconsistente ao  traduzir  a  citada     e  traduzida 

diretiva      como “Escolha o item que funciona como medida” 

Assim, tendo  como  referencial para  responder a  questão  15  a  diretiva  presente na  prova e  o  nível  do 

vocabulário auferido nas opções da mesma (inglês básico, partes do corpo humano). 

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

A)  Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

B)  Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

C)  Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

D)   Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

E)  Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no 

Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy”  (sagrado/sagrada)  não  é  vocábulo  usado  apenas  para  referir-se  à  religião  ou  dogma,  é  utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 
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A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 
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Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 20 

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

Antes do texto do qual foi extraída a frase “...the train was approaching New York”, usada como referencial 

para a resolução da Questão 20 (segundo parágrafo, linhas 4-5), há uma diretiva “Read the text to answer 

17,18, 19 e 20” (Leia o texto para responder 17,18, 19 e 20), ou seja, o gerúndio (approaching), devidamente 

contextualizado e adequadamente indicado, funciona tão somente como verbo na situação apresentada. A 

Questão 20 busca avaliar qual a situação de uso da palavra (gerúndio, “approaching”). O que prova que 

“approaching” é usado como verbo é o fato de ele ser precedido por “was”      Simple Past do verbo  To 

Be__formando a locução “was approaching” (estava aproximando-se). 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-397. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 
 
 

Questão: 21 

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

A seguir a correlação das escolas estratégicas com os aspectos para a formação da estratégia: 

1. A Escola Cognitiva reside na mente do estrategista localizado no centro. Desenvolvem  na cabeça das 

pessoas como estruturas, modelos, mapas, conceitos ou esquemas. A cognição é usada para construir 

estratégias como interpretações criativas, e não simplesmente para mapear a realidade de uma forma 

mais ou menos objetiva, porém distorcida. 

2. A Escola de Design olha muito à frente para uma perspectiva estratégica. Vê a formação da estratégia 

como a obtenção do ajuste essencial entre as forças e as fraquezas. 

3. A Escola Cultural olha para baixo, oculta em nuvens e crenças. Formação de estratégia como um 

processo social baseado em cultura. 

4.         A Escola de Configuração olha para o processo ou, podemos dizer, em volta dele. 

5.         A Escola Empreendedora vê além de uma visão única de futuro. Processo visionário. 

Fonte: MINTZBERG, Henry, LAMPEL, Joseph, QUINN, James Brian e GHOSHAL, Sumantra – O Processo da 

Estratégia – 4ª Edição -  Porto Alegre - Editora Bookman – 2006 – Pág. 41 a 43. 
 
 

Questão: 22 

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

De acordo com Henry Mintzberg: 

Uma estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequencias de ação da 

organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma 

organização em uma postura única e viável, baseada em suas competências e deficiências internas relativas, 

mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes. 
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As estratégias normalmente existem em muitos níveis diferentes em qualquer grande organização. Ex.: no 

governo há estratégias de comércio internacional, de economia nacional, do departamento do tesouro, de 

gastos militares, bancárias, de desenvolvimento regional, etc. 

As estratégias podem ser vistas como declarações prévias para orientar a ação ou como resultados posteriores 

de um comportamento real. 

Estratégia é fazer intercâmbios ao competir. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Sem 

intercâmbios, não haveria necessidade de escolha e, consequentemente, de estratégia; se não houver 

intercâmbios as empresas nunca vão atingir vantagem sustentável. Elas terão que correr cada vez mais rápido 

apenas para manter sua posição. 

Fonte: MINTZBERG, Henry, LAMPEL, Joseph, QUINN, James Brian e GHOSHAL, Sumantra – O Processo da 

Estratégia – 4ª Edição -  Porto Alegre - Editora Bookman – 2006 – Pág. 29, 30 e 37. 
 
 

Questão: 23 

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

Descrevemos as escolas apontadas nas alternativas com as respectivas características: 

 Escola de Design => Vê a formação da estratégia como a obtenção do ajuste essencial entre as 

forças e as fraquezas internas com as ameaças e as oportunidades externas. 

 Escola Ambiental => Se refere à maneira como as organizações usam graus de liberdade para 

manobrar entre seus ambientes, essa escola  entretanto, merece alguma atenção por iluminar as 

demandas do ambiente. Nessa categoria é incluída a chamada “Teoria de Contingência” que 

considera as respostas esperadas das organizações que enfrentam determinadas condições 

ambientais e textos da “ecologia da população”. 

 Escola de Poder => Uma corrente tênue, mas muito diferente da literatura, concentrou-se na 

criação de estratégia baseada em poder. Parecem existir duas orientações separadas. Micro poder 

vê o desenvolvimento da estratégia dentro da organização coo essencialmente político – um 

processo envolvendo barganha, persuasão e confrontação entre os atores que dividem o poder. 

Macro poder vê a organização como uma entidade que usa seu poder sobre os outros e entre seus 

parceiros de alianças, joint-ventures e outras redes de relacionamento para negociar estratégias 

“coletivas” de seu interesse. 

 Escola Empreendedora => Centra o processo nos mistérios da intuição. Isso mudou a estratégia, 

que passou de projetos, planos ou posições precisas para visões vagas ou perspectivas amplas, para 

ser vista, em certo sentido, sempre por meio de metáforas. Isso focou o processo em contextos 

particulares – início, nicho ou propriedade privada, assim como “recuperação de posição” pelo líder 

poderoso – embora tenha sido certamente mencionado que toda organização precisa da visão de 

um líder criativo. 

 Escola de Posicionamento => Foi a visão dominante da formação da estratégia nos anos 80. A 

estratégia reduz-se a posições genéricas selecionadas por meio de análises formalizadas das 

situações do segmento. Assim, os planejadores tornam-se analistas. Isso provou ser especialmente 

lucrativo, tanto para consultores como para acadêmicos, que podem se concentrar em dados 

difíceis e promover suas “verdades científicas” para publicações e empresas. Essa literatura cresceu 

em todas as direções para incluir grupos estratégicos, cadeias de valor, teoria dos jogos e outras 

ideias – mas sempre com essa inclinação analítica. 

A escola que atende ao enunciado da questão é a Escola Ambiental. 
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Fonte: MINTZBERG, Henry, LAMPEL, Joseph, QUINN, James Brian e GHOSHAL, Sumantra – O Processo da 

Estratégia – 4ª Edição - Porto Alegre - Editora Bookman – 2006 – Pág. 39 a 41. 
 
 

Questão: 24 

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

Um problema central para o objetivo de aliança é a impotência funcional resultante de uma perda de 

habilidades. Quando um conjunto de operações é removido do “vocabulário” da empresa, a organização pode 

esquecer como usá-lo e acabar perdendo-o para sempre. Isso pode levar a uma relação de dependência, na 

qual a empresa original não desempenha mais produção ou outras funções internamente sem incorrer em 

custos substanciais. 

A questão solicita a EXCEÇÃO, portanto, a alternativa que atende a esse quesito é a letra “A” => Substitui as 

atividades da cadeia de valor, refletindo na dependência do parceiro. 

Fonte: MINTZBERG, Henry, LAMPEL, Joseph, QUINN, James Brian e GHOSHAL, Sumantra – O Processo da 

Estratégia – 4ª Edição - Porto Alegre - Editora Bookman – 2006 – Pág. 226. 
 
 

Questão: 25 

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

Descrevemos a seguir o conceito de cada uma das alternativas. 

 Metas Organizacionais => São os objetivos amplos da empresa e os resultados relacionados a 

desempenho, variando desde participação de mercado e satisfação de cliente até retorno total 

para os acionistas. Elas implicitamente contêm estrutura de tempo para mensurar até onde já 

foram cumpridas. Uma meta da empresa, por exemplo, pode ser estabelecer participação de 

mercado dominante m uma área emergente durante os próximos três anos, parecido com o que a 

Amazon.com conseguiu em suas vendas de livros on-line. 

 Estratégias => Dizem respeito a padrões pretendidos e emergentes de métodos de longo prazo 

para atingir metas tanto no nível da empresa como no da unidade de negócios. 

 Relações de autoridade => Incluem arquitetura organizacional e estruturas hierárquicas. 

 Tecnologias => Referem-se a informações, comunicações e métodos de produção. 

 Processos  =>  Referem-se  a  ligações  dinâmicas  entre  esses  elementos,  como  recrutamento, 

orçamento, remuneração e avaliação de desempenho. 

Portanto, como a questão solicita os objetivos amplos da empresa e os resultados relacionados a desempenho 

a alternativa divulgada está correta. 

Fonte: MINTZBERG, Henry, LAMPEL, Joseph, QUINN, James Brian e GHOSHAL, Sumantra – O Processo da 

Estratégia – 4ª Edição - Porto Alegre - Editora Bookman – 2006 – Pág. 206. 
 
 

Questão: 27 

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

Os  compradores  competem  com  a  indústria  forçando  os  preços  para  baixo,  barganhando  por  melhor 

qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros – tudo à custa da rentabilidade da 

indústria. O poder de cada grupo importante de compradores da indústria depende de certas características 

quanto à sua situação no mercado e da importância relativa de suas compras da indústria em comparação 

com seus negócios totais. Um grupo de comprador é poderoso se as seguintes circunstâncias forem 

verdadeiras: ele está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às vendas do vendedor, 

aumentando seu poder de negociação; os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração 
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significativa de seus próprios custos ou compras; os produtos que ele compra da indústria são padronizados 

ou não diferenciados; ele enfrenta poucos custos de mudança, etc. 

O enunciado está relacionado com a resposta, portanto, a resposta divulgada está correta. 

Fonte: PORTER, Michael E. – Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da concorrência – 

Rio de Janeiro – Editora Campus – 2004 – Pág. 26 
 
 

Questão: 28 

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

A formulação de uma estratégia competitiva envolve considerar quatro fatores básicos que determinam os 

limites daquilo que uma companhia pode realizar com sucesso. Os pontos fortes e pontos fracos de uma 

companhia são o seu perfil de ativos e as qualificações em relação à concorrência, incluindo recursos 

financeiros, postura tecnológica, identificação da marca, e assim por diante.  Os valores pessoais de uma 

organização são as motivações e as necessidades dos seus principais executivos e de outras pessoas 

responsáveis pela implementação da estratégia escolhida. Os pontos fortes e os pontos fracos combinados 

com os valores determinam os limites internos (à companhia) da estratégia competitiva que uma companhia 

pode adotar com pleno êxito. Os limites externos são determinados pela indústria e por seu meio ambiente 

mais amplo. As ameaças e as oportunidades da indústria definem o meio competitivo, com seus riscos 

consequentes  e  recompensas  potenciais.  As  expectativas  da  sociedade  refletem  o  impacto,  sobre  a 

companhia, de fatores como a política governamental, os interesses sociais e muitos outros. Esses quatro 

dados devem ser considerados antes de uma empresa desenvolver um conjunto realista e exequível de metas 

e políticas 

Fonte: PORTER, Michael E. – Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da concorrência – 

Rio de Janeiro – Editora Campus – 2004 – Pág. XXVI 
 
 

Questão: 29 

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

Três tipos principais de estruturas organizacionais são utilizados na implementação de estratégias: simples, 

funcional e multidivisional. Ao longo dos anos, empresas tiveram sucesso ao sair de uma estrutura simples 

para uma funcional e multidivisional a fim de obter suporte às mudanças em suas estratégicas de crescimento. 

Estrutura simples => é aquela na qual o proprietário-gerente toma todas as decisões principais e supervisiona 

todas as atividades, enquanto os funcionários servem como extensão da autoridade de supervisão do gerente. 

Estrutura funcional => consiste em um CEO (Chief Executive  Officer) e um quadro limitado de funcionários 

com  gerentes  de  nível  médio  nas  áreas  organizacionais  dominantes,  como  produção,  contabilidade, 

marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Engenharia e Recursos Humanos. 

Estrutura Multidivisional (M-form) => compreende as divisões operacionais e do escritório corporativo, cada 

uma operando uma divisão representando um negócio independente ou um centro de lucros no qual o 

principal responsável corporativo delega responsabilidades em relação ás operações do dia a dia e à estratégia 

da unidade de negócios para os gerentes de divisão. 

Fonte: IRELAND, Duarte R., HOSKISSON, Robert E. e HITT, Michael A. – Administração Estratégica – 3ª Edição – 

Editora CENGAGE Learning – São Paulo – 2013 – Pág. 288. 
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Questão: 31 

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

O sistema de padrões é um conjunto de documentos que promove o fluxo de informações dentro da empresa. 

Se este é o objetivo, os padrões devem ser simples, pequenos, de fácil leitura e entendimento por todos. Cada 

padrão deve ter um dono: deve-se sempre perguntar “quem é o usuário?” ao se redigir um padrão. 

É o sistema de padrões que leva até o executor da tarefa os desejos dos clientes e as instruções técnicas. O 

grande cliente do sistema de padrões é o executor da tarefa e por isto mesmo o sistema de padrões inclui os 

manuais de treinamento. O treinamento no trabalho é uma ação básica gerencial quando se utiliza o PDCA 

como modelo de gestão. 

Fonte: CAMPOS, Vicente Falconi – Gerência da Qualidade Total – Estratégia para aumentar a competitividade 

da empresa brasileira – Belo Horizonte - Fundação Christiano Ottoni – 1989 – Pág. 65. 
 
 

Questão: 32 

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

A questão aborda a evolução do conceito de qualidade e solicita a exceção do atributo de qualidade dos 

produtos (qualidade associada a um elemento), portanto, a alternativa que está em desacordo com os 

atributos da qualidade é o conservadorismo, pois, está contrário ao que preconiza a era contemporânea, 

vivemos a era da inovação que passa a ser um requisito de produto solicitado pelo cliente e que afetará sua 

satisfação quanto à adequação ao uso. 

Fonte: CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro – Gestão da Qualidade – Conceitos e Técnicas – 2ª edição – São Paulo – 

Editora Atlas – 2012 – Pág. 12. 
 
 

Questão: 34 

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

As bases de dados de benchmarking normalmente disponibilizam informações sobre melhores práticas, na 

forma de relatos de experiências bem-sucedidas, e os resultados obtidos com a aplicação de alguma técnica 

ou desenvolvimento de alguma atividade de forma inovadora. Outra utilização de bases de dados é para 

comparação entre empresas por meio de indicadores de desempenho. Nesse caso, as empresas devem 

carregar na base de dados os seus níveis de desempenho segundo os indicadores comuns adotados para 

comparação. 

Os dados contidos na base de dados do benchmarking devem armazenar histórico do desempenho e não 

somente informações de desempenho do último período analisado. 

Fonte: CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro – Gestão da Qualidade – Conceitos e Técnicas – 2ª edição – São Paulo – 

Editora Atlas – 2012 – Pág. 229. 
 
 

Questão: 35 

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

A seguir relacionamos os conceitos apresentados nas alternativas; 

 Folha de Verificação => É usada para planejar a coleta de dados a partir de necessidades de análise 

de dados futuras. Com isso, a coleta de dados é simplificada e organizada, eliminando-se a 

necessidade de rearranjo posterior dos dados. 

 Diagrama de Pareto => É demonstrado através de um gráfico de barras verticais (gráfico de Pareto) 

que dispõe a informação de forma a tornar evidente e visual a ordem de importância dos 

problemas, causas e temas em geral. 
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 PDCA =>   P (Plan) = Planejar = etapa em que são definidas as metas da organização. D (do) = 

Executar, fazer = etapa em que se utilizam os métodos para se atingir as metas. C (check) = Checar, 

verificar  =  etapa    em  que  se  verifica  se  os  resultados  estão  compatíveis  com  os  padrões 

previamente definidos. A (Action) = Ações corretivas para que o resultado indesejado não volte a 

ocorrer. 

 Diagrama de Causa e Efeito => É estruturado de forma a ilustrar as várias causas que levam a um 

problema. A estrutura do diagrama de causa e efeito lembra o esqueleto de um peixe, por isso é 

conhecido também como diagrama de espinha de peixe. 

 Histograma => É um gráfico de barras no qual o eixo horizontal, subdivido em vários pequenos 

intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de interesse. Para cada um desses 

intervalos é construída uma barra vertical, cuja área deve ser proporcional ao número de 

observações na amostra cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. Ele dispõe as 

informações de modo que seja possível a visualização da forma da distribuição de um conjunto de 

dados e também a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados em torno 

desse valor central. 

Fonte: CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro – Gestão da Qualidade – Conceitos e Técnicas – 2ª edição – São Paulo – 

Editora Atlas – 2012 – Pág. 77. 
 
 

Questão: 36 

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

Mesmo que a Administração Pública se inspire no modelo de gestão privada, devemos ressaltar que nunca se 

deve perder a perspectiva de que o setor privado visa ao lucro, enquanto a Administração Pública busca 

realizar sua função social. Essa função social deve ser alcançada com a maior qualidade e eficiência possível na 

sua prestação de serviços. Assim, não se pode mais ignorar as questões relacionadas à eficácia e eficiência no 

setor público, embora subordinadas ao critério de efetividade, no que se refere à sua função social. 

Fonte: PEREIRA, José Matias – Curso de Administração Pública – Foco nas Instituições e Ações Governamentais 

– 2ª edição – São Paulo – Editora Atlas – 2009 – Pág. 5 
 
 

Questão: 37 

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

A questão solicita a exceção, portanto, a alternativa B afirma como atributo da gestão da qualidade: “sempre 

depender da inspeção para atingir a qualidade”. 

Deming afirma: Não dependa da inspeção para atingir a qualidade. Incorpore qualidade desde o começo. 

Proferiu palestras no Japão e, ao invés de falar sobre técnicas estatísticas, focou a atenção do empresariado 

em outros aspectos, filosóficos e culturais, que mais tarde se tornariam célebres como os 14 pontos de 

Deming. Ele afirmava que a empresa não pode depender da inspeção para garantir a qualidade. A qualidade 

deve estar incorporada por todos os operários, e, em todos os momentos do processo. 

Fonte: CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro – Gestão da Qualidade – Conceitos e Técnicas – 2ª edição – São Paulo – 

Editora Atlas – 2012 – Pág. 18. 
 
 

Questão: 38 

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

A  reforma do  Estado  e  transparência são  condições  indispensáveis para  que  o  Brasil  possa  continuar a 

progredir no processo de desenvolvimento socioeconômico e na consolidação da democracia. Ressalta-se que 
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a transparência do Estado se efetiva por meio do acesso do cidadão à informação governamental, o que torna 

mais democráticas as relações entre o Estado e sociedade civil, e contribui decisivamente para a consolidação 

da democracia no país. 

Fonte: PEREIRA, José Matias – Curso de Administração Pública – Foco nas Instituições e Ações Governamentais 

– 2ª edição – São Paulo – Editora Atlas – 2009 – Pág.4 
 
 

Questão: 40 

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

O autor afirma que o PDCA talvez seja uma das mais famosas ferramentas da qualidade total para controle de 

processos foi trazida pelo autor. 

A alternativa incorreta é a III, como a seguir discriminada: 

III.   O “A” Agir (Action) significa efetivar as mudanças propostas na etapa anterior “C” (Check), voltando à 

primeira etapa e corrigindo o método ou as metas no planejamento. 

O “C” Checar  tem a função de analisar os dados gerados pelo processo a fim de verificar se está adequado ao 

resultado pretendido. Caso não esteja, verificam-se os desvios e propõem-se mudanças. 

Fonte: MELLO, Carlos Henrique Pereira – Gestão da Qualidade – Academia Pearson – São Paulo – Editora 

Pearson – 2010 – Pág. 68. 
 
 

Questão: 43 

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

A Administração Pública burocrática nasce na segunda metade do século XIX com o objetivo de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista. Pregava os princípios do desenvolvimento, da profissionalização, 

ideia de carreira pública, hierarquia funcional, impessoalidade, formalismo; tudo cominava no poder legal, 

colocando a priori as metas de acabar com o nepotismo e com a corrupção. Para isso, torna-se necessário o 

controle rígido dos processos e do ingresso à carreira pública, com regras na admissão, controle nas compras, 

visando evitar abusos, ineficiência e incapacidade. A administração burocrática tornou-se inadequada aos 

interesses da população, visto que suas regras passaram a se sobrepor aos interesses da sociedade. 

Fonte: PEREIRA, José Matias – Curso de Administração Pública – Foco nas Instituições e Ações Governamentais 

– 2ª edição – São Paulo – Editora Atlas – 2009 – Pág. 115 
 
 

Questão: 44 

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

Competência é saber agir, pois o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associado descritivamente ao 

cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em fase de uma 

situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Assim, a competência não se reduz a um 

conhecimento ou know-how específico, mas numa inteligência prática que “implica saber mobilizar, integrar e 

transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional determinado”. Tem, portanto, 

um  caráter  social  e  comunicacional  que  se  reflete  “no  saber  agir,  mobilizar  recursos,  integrar  saberes 

múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se e assumir responsabilidades, ter visão estratégica” 

que “devem agregar valor social para o indivíduo e valor econômica para a organização. (FLEURY; FLEURY, 

2001, p. 187). Nesse sentido, propõem os autores que a competência está vinculada ao aprendizado e a 

estratégia. 
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Fonte: 

MACHADO, Nelson, HOLANDA, Victor Branco de, FILHO, José Francisco Ribeiro, LOPES, Jorge, PEDERNEIRAS, 

Marcleide – GBRSP – Gestão Baseada em Resultado no Setor Público – Uma abordagem didática para 

implementação em Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias, Fundações e Unidades Organizacionais – São 

Paulo – Editora Atlas – 2012 – Pág. 41. 
 

 

Questão: 45 

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

Competência é saber agir, pois o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associado descritivamente ao 

cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em fase de uma 

situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Assim, a competência não se reduz a um 

conhecimento ou know-how específico, mas numa inteligência prática que “implica saber mobilizar, integrar e 

transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional determinado”. Tem, portanto, 

um  caráter  social  e  comunicacional  que  se  reflete  “no  saber  agir,  mobilizar  recursos,  integrar  saberes 

múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se e assumir responsabilidades, ter visão estratégica” 

que “devem agregar valor social para o indivíduo e valor econômica para a organização. (FLEURY; FLEURY, 

2001, p. 187). Nesse sentido, propõem os autores que a competência está vinculada ao aprendizado e a 

estratégia. 

Fonte: MACHADO, Nelson, HOLANDA, Victor Branco de FILHO, José Francisco Ribeiro, LOPES, Jorge, 

PEDERNEIRAS, Marcleide  –  GBRSP  –  Gestão Baseada em Resultado  no  Setor  Público  –  Uma abordagem 

didática para implementação em Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias, Fundações e Unidades 

Organizacionais – São Paulo – Editora Atlas – 2012 – Pág. 41. 
 

 

Questão: 47 

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

Discriminamos a seguir os conceitos de cada uma das alternativas da citada questão. 

 Programa 5S =>É um programa, ou um conjunto de ferramentas, usado para promover a qualidade 

nas organizações. Trata-se de cinco passos que visam, antes de tudo, manter a ordem e a limpeza 

nos locais de trabalho, pois os Japoneses acreditam que um ambiente com essas características 

propicie o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade. 

 Kaizen  =>  Filosofia  de  melhoria  contínua  que  também  tem  sua  origem  no  Japão  pós-guerra, 

especificamente nas discussões acerca da qualidade incentivadas por Deming e Juran. É preciso 

melhorar sempre – as pessoas, os ambientes, os processos. 

 Seis Sigma => Programa que busca melhoria de processos e produtos até reduzir os defeitos a 3,4 

peças por milhão, em números absolutos. Em números relativos, teríamos um processo com 

aproximadamente 99,9997% de aproveitamento, ou seja, prática de defeito quase zero. 

 ISO 9000 => Sistema de qualidade que fundamenta-se nos princípios de gestão da qualidade, 

resultado  da  evolução  do  conceito  e  da  prática  da  qualidade  nas  últimas  décadas  e  das 

contribuições dos gurus da qualidade. 

 Kairyo => Conceito de grandes melhorias, o que implica em processo de reorganização radical com 

um investimento significativo. 
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Fonte: MELLO, Carlos Henrique Pereira – Gestão da Qualidade – Academia Pearson – São Paulo – Editora 

Pearson – 2010 – Pág. 144. 
 
 

Questão: 50 

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

A questão solicita o controle interno – que é regido pela Resolução CFC nº 1.135/2008. O cerne da questão 

não é a resolução e sim o enfoque do controle interno no setor público, que está contemplado no edital desse 

concurso. Compõe o conteúdo programático: Os controles internos e externos. 

O controle interno é aquele realizado por estruturas organizacionais instituídas no âmbito da própria entidade 

controlada, compreendendo um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos estruturados e 

integrados. Tem como propósito garantir que os objetivos organizacionais sejam alcançados, assim como 

evidenciar eventuais desvios e indicar as correções e ajustes que se mostrem necessários ou oportunos. 

Já  o  controle  externo  é  aquele  realizado  pelo  Poder  Legislativo,  com  auxílio  das  cortes  de  contas, 

compreendendo também um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos estruturados e 

integrados. O propósito do controle externo é, sobretudo, garantir a isenção dos agentes controladores 

quanto à avaliação da gestão e à evidenciação de eventuais desvios ou ajustes que se mostrem necessários e 

oportunos. 

O controle externo constitui mecanismo de controle político, tendo por finalidade comprovar: 

a)  A probidade dos atos da administração. 

b)  A regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos. 

c)   A fiel execução do orçamento. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal 

– 3ª Edição – Brasília – Editora Gestão Pública - 2013 – Pág. 395/ 401. 
 
 

Questão: 54 

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

A  questão  apresenta  um  enunciado  e  questiona  sobre  a  qual  alternativa  corresponde  o  conceito.  Em 

momento algum houve o questionamento de sobre qual alternativa o planejamento estratégico considera ou 

sobre qual delas podem ser feitas análises, e sem a qual o conceito apresentado corresponde. 

Nesse sentido, de acordo com PORTER (2003), “cenário é uma visão internamente consistente do que o futuro 

poderá vir a ser, e tem como principais funções a avaliação explícita de premissas de planejamento, o apoio à 

formulação de objetivos e estratégias, a avaliação de alternativas, o estímulo à criatividade, a homogeneização 

de linguagens e a preparação para enfrentar descontinuidades”. 

Fonte: PORTER, M. E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
 
 

Questão: 55 

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

A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos para atingir objetivos 

(CHIAVENATO, 2000). 

Entretanto, a questão trata da forma de gestão, denominada gestão estratégica, e como em todo processo 

administrativo, ela corresponde ao processo de planejamento, organização, direção e controle. Entretanto, no 

comando, é claro o enunciado de que a “administração estratégica” possui etapas, as quais, de acordo com 

CASTOR e ZUGMAN (2008), assim como para PORTER (2003), a administração estratégica é uma disciplina que 
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estrutura, integra e consolida o conjunto de premissas, ativos, mercados e ambientes visando maior vantagem 

competitiva para empresa. Ainda segundo o pensamento dos autores, ela possui quatro etapas, que não 

possuem sentido cronológico, tendo em vista que a primeira e a última possuem caráter permanente: 

1)  pensar estrategicamente; 

2)  planejar estrategicamente a atuação da empresa; 

3)  executar eficazmente as estratégias definidas; 

4)  controlar os resultados estratégicos obtidos. 
 
 

Fonte: 

 CASTOR, B. V. J.;  ZUGMAN; F. Dicionário de termos de estratégia empresarial. 1a ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 PORTER, M. E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
 
 

Questão: 57 

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

Kaplan e Norton (1997), estruturam o BSC em perspectivas, para traduzir a missão e a estratégia em objetivos 

e medidas: financeira, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. 

Segundo os autores, a perspectiva dos processos internos apoia o alcance dos indicadores das perspectivas 

financeiras e dos clientes, na medida que as empresas devem alcançar excelência nos processos críticos 

identificados para realização dos objetivos destas duas perspectivas, incluindo a identificação dos recursos e 

das  capacidades  necessárias  para  elevar  o  nível  interno  de  qualidade.  Esta  perspectiva  deverá  agrupar 

medidas, normalmente relativas a tempo e qualidade, que traduzam o desempenho e os resultados dos 

processos responsáveis por atrair e reter clientes em segmentos-alvo de mercado e por garantir retornos 

financeiros que satisfaçam as expectativas dos acionistas. 

Já  a  perspectiva  do  aprendizado  e  do  crescimento  objetiva  oferecer  a  infra-estrutura  que  possibilite  a 

consecução dos objetivos nas outras perspectivas, determina os ativos intangíveis a serem alinhados e 

integrados para criar valor, ou seja, o sucesso dependerá dos investimentos que a empresa fará no 

desenvolvimento de seu pessoal (capital humano), no aperfeiçoamento do sistema de informação (capital da 

informação) e no alinhamento e qualificação dos procedimentos e rotinas organizacionais (capital 

organizacional). Ou seja, o objetivo dessa perspectiva é oferecer infraestrutura que possibilite a consecução 

dos objetivos nas outras perspectivas. 

Assim, tal perspectiva do BSC objetiva desenvolver medidas para orientar o aprendizado e o crescimento 

organizacional, direcionando seu foco aos objetivos estabelecidos nas perspectivas financeira do cliente e dos 

processos internos identificando os pontos onde a empresa se destacar para obter um desempenho 

excepcional. As medidas que formam a perspectiva de aprendizagem e crescimento do BSC é a base para a 

construção e edificação do Balanced Scorecard. As medidas criadas nesta perspectiva o auxiliarão a suprir as 

respectivas falhas encontradas entre a infra-estrutura organizacional atual e as técnicas funcionais e sistema 

de informação em relação ao nível necessário para atingir seus resultados. A capacidade de uma empresa 

inovar, observar, melhorar e aprender se vincula diretamente com o valor da empresa. 

Fonte: KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997. 
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Questão: 58 

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

Segundo  Chiavenato  (2003),  o  gerenciamento da  qualidade  total  (GQT)  é  um  conceito  de  controle  que 

apresenta as seguintes características: 

1)  atribui  às  pessoas,  e  não  somente  aos  gerentes  a  responsabilidade  pelo  alcance  de  padrões  de 

qualidade; 

2)  está baseada no empowerment das pessoas, ou seja, habilidade e autoridade para tomar decisões que 

tradicionalmente eram dadas aos gerentes, resolvendo problemas do cliente sem consumir tempo 

para aprovação do gerente; 

3)  se  aplica  a  todas  as  áreas  e  níveis  da  organização  e  deve  começar no  topo  da  empresa  e  este 

comprometimento é indispensável para garantir uma profunda mudança na cultura organizacional. 

Dessa forma, verifica-se que todas as alternativas estão corretas. 

Considera-se também que, a questão solicita que sejam apontadas quais as alternativas corretas em relação 

ao Gerenciamento da Qualidade Total, e em nenhum momento questionou-se sobre o conceito de termos 

apresentados. Especificamente sobre o empowermente, afirma-se na questão que corresponde a habilidade e 

autoridade para tomar decisões, sendo que habilidade é algo desenvolvido pelas pessoas e autoridade é 

delegada, ou seja, não há afirmação de que é concedida autoridade e habilidade, e sim que o empowermente 

constitui-se na habilidade e na autoridade para tomar decisões, sendo que esta última era tradicionalmente 

dada somente aos gerentes. 

Fonte:  CHIAVENATO,  Idalberto;  NETO,  Edgard  P.C.  Administração  estratégica  em  busca  do  desempenho 

superior: uma abordagem além do balanced scorecard. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
 

Questão: 60 

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

A questão apresenta as alternativas em conformidade com o disposto na Constituição Federal, segundo a 

qual: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III  -  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de  desempenho,  na  forma  de  lei  complementar, 

assegurada ampla defesa. 

Não há solicitação de interpretações que extrapolem o solicitado, como por exemplo, o a fato do servidor 

possuir cinco anos de efetivo exercício já corresponde ao fato de ser estável, da mesma forma que quando 

possuir seis, sete ou mais número de anos considerados os três, que é o período mínimo definido. Dessa 

forma, a alternativa I está INCORRETA. 

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

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 08 de fevereiro 

de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Cargo:  Analista  Executivo  em  Metrologia  e  Qualidade  -  Análise  e  Desenvolvimento  de 

Sistemas 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 03 

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

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública , porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 
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pode  ser  considerada  correta,  pois,  o  texto  explicita:  “não-estatal”,  portanto,  não  governamental.  A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 21 

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

Podem ser consideradas características de Data Warehousing: 

Orientação por assunto; Variação do tempo; Não volátil; Integração; e, Arquitetura do Ambiente; 

Arquitetura do Ambiente: A arquitetura do Data Warehouse inclui, além de estrutura de dados, mecanismos 

de comunicação, processamento da informação para o usuário. 

Fonte: MACHADO, F. N. R. – Tecnologia e projeto de data Warehouse – 4ª ed – São Paulo: Érica, 2008 - pág. 31 
 
 

Questão: 22 

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

A alternativa a ser marcada: Será eficiente no sentido de que as pessoas poderão fazer coisas sem a 

necessidade de realizar esforços; é INCORRETA, uma vez que o correto, ou seja, a característica para um 

sistema com algo grau de usabilidade é: 

Será eficiente no sentido de que as pessoas poderão fazer coisas mediante uma quantidade adequada de 

esforço. 

Fonte: BENYON, D. – Interação Humano-Computador – 2ª ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011 - pág. 

53 
 
 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Por haver um erro de grafia numa resposta da questão, acerca do padrão XDPL 2.0, onde o correto é XPDL 2.0, 

este termo pode ser entendido como tendo duas respostas a serem marcadas. Por esta razão a banca ANULA 

a referida questão. 

Fonte: VALLE, R.; OLIVEIRA, S. B. de, - Análise e Modelagem de Processos de Negócio: foco na notação BPMN – 

1ª ed. São Paulo: Atlas, 2012 - pág. 53 e 54 
 
 

Questão: 26 

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

Os elementos BPMN podem ser organizados por função de representação (não exaustivo), que podem ser: 

Dados: Data Object; Data Input; Data Output; Data Store. 

Organizadores: Lane; pool. 
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Conexões: Sequence flow; Message flow; Association; Data association 

Fluxo: Activity; Subprocess; Gateway; Events 

Artefatos: Anotation; Group 

Desta forma, a questão está CORRETA. 

Fonte: CAMPOS, A. L. N. – Modelagem de Processos com BPMN – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Brasport, 2014 - pág. 

62 
 
 

Questão: 30 

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

Dois grupos de conhecimentos sustentam o conceito BPM, que são: Organizacional, com os seguintes 

componentes: análise, desenho, redesenho, modelagem, melhoria, operacionalização, e gerenciamento de 

processos de negócio) 

O grupo Ferramental possui o seguinte componente: Tecnologias da Informação. 

Desta forma a questão apresentada está CORRETA. 

Fonte: CRUZ, T. – BPM & BPMS- Business Process Management & Business Process Management Systems – 2ª 

ed. – Rio de Janeiro: Brasport, 2010 - pág. 69 
 
 

Questão: 43 

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

O Processo de Operação contém as atividades e as tarefas do operador. O processo cobre a operação do 

produto de software e o suporte operacional aos usuários. Neste processo estão as seguintes atividades: 

Implementação do processo; Teste operacional; Operação do sistema; Suporte ao usuário. 

O processo Implementação da modificação pertence ao Processo de Manutenção. 

Fonte: Norma ISO 12207 – Tecnologia da Informação – Processos de Ciclo de Vida de Software. Item 5.4 – 

Processo de Operação 
 
 

Questão: 44 

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

A estratégia da memória virtual permite que programas possam ser executados mesmo que estejam apenas 

parcialmente carregados na memória principal. 

Fonte: TANENBAUM, A. S. - Sistemas Operacionais Modernos – 3ª ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2009. - pág.: 110 
 
 

Questão: 58 

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

A construção de um Datacenter, que é um componente da Arquitetura em Nuvem, geralmente é construída 

baseando-se em uma arquitetura tecnológica hierárquica, seguindo um modelo sugerido pela Cisco, com três 

camadas de rede. Esse mesmo modelo é utilizado em projeto de redes, mas com alteração da camada de 

distribuição pela camada de agregação. Portanto, na arquitetura de um Datacenter as três camadas são: 

Núcleo; Agregação; e, Acesso. 

Fonte: VERAS, M. – Cloud Computing: nova arquitetura de TI – Rio de Janeiro: Brasport, 2012 – pág.: 124 e 125 
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Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 
 
 

Questão: 01 

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

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em par alelo 

a  este  movimento  chamado  ‘verde’,  a  desigualdade  social  foi  nas  últimas  décadas  expandindo  numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há , portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 
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 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 03 

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

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, q ual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública , porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode  ser  considerada  correta,  pois,  o  texto  explicita:  “não-estatal”,  portanto,  não  governamental.  A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
 
 

Questão: 06 

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

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas. 
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A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante. 

Fonte: 

 Enunciado da questão 06. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 
 
 

Questão: 10 

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

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos. A 

referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. No discurso dissertativo 

as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na 

dissertação não existe uma progressão temporal entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados 

guardam entre si relações de natureza lógica, isto é, relações de implicação ( causa e efeito; um fato e sua 

condição; uma premissa e uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta 

explicitamente sua  opinião  ou  seu  julgamento, usando  para isso  conceitos abstratos. Tais  características 

podem ser evidenciadas no texto em análise. 

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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Questão: 12 

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

A opção A (laws=leis), encontrada nas linhas 1, 6, 12, 14 do texto, é sempre um substantivo plural. 

A opção B (sales=vendas), encontrada na linha 14 do texto, é também um substantivo plural. 

A opção C (enables=possibilita, capacita), encontrada  na linha 3 do texto, é um verbo na terceira pessoa do 

singular do Simple Present. O Simple Present, na sua terceira pessoa do singular (he, she it) determina 

acréscimo de “s” por exigência gramático estrutural, não configurando plural apesar de ser usado o grafema 

“s”. 

A opção D (chemicals=produtos químicos), encontrada na linha 16 do texto, é um substantivo plural. 

A opção E (businesses=empresas), encontrada na linha 3 do texto, é um substantivo plural. 

A  banca  ressalta que  a  questão 12 busca  avaliar  o  conhecimento das  regras de uso  do  Simple  Present 

(Presente   do   Indicativo)   e   do   plural   de   substantivos,   lembrando   que   os   referidos   conteúdos   são 

conhecimentos de inglês básico. 

A  tradução  literal  do  parágrafo  4  desfaz  qualquer  possibilidade  de  dúvida  quanto  ao  uso  da  palavra 

“chemicals” (linha 16) 

“It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States 

represent approximately 50 percent of the  U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected 

by the decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleumproducts, transportation, 

and chemicals.” = estima-se que a venda de produtos ou serviços impactados pelas leis de pesos e medidas 

nos Estados Unidos representam aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto. Os setores industriais 

potencialmente afetados pelas decisões da Agência de Pesos e Medidas incluem vendas de alimentos no 

varejo, outras vendas de alimentos, derivados de petróleo, transportes, e produtos químicos. 

Assim, tendo como referencial o texto usado como base para responder a questão 12 e, considerando que tal 

texto é precedido pela diretiva “Read the text to answer 11 top 15” ( leia o texto para responder de 11 a 15), a 

banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais. 

Fonte: 

 http://www.nist.gov/pml/wmd (texto) 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 448-451, 5-7, 514-515. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 15 

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

A opção A (Yard=jarda) é uma unidade de medida de cumprimento igual a três pés ou trinta e seis polegadas, 

ou aproximadamente 91,4 cm. 

A opção B (wrist=pulso) é uma das partes do corpo humano. 

A opção C (knee=joelho) é uma das partes do corpo humano. 

A  opção  D  (elbow=cotovelo)  é  também  uma  das  partes  do  corpo  humano,  assim  como  a  opção  E 

(shoulder=ombro) também é. 

Não é verdadeiro que a palavra “elbow” signifique ângulo, o vocábulo para ângulo em inglês é “angle” 

A banca chama atenção para a clareza da diretiva da questão 15 “Choose the item which is a measure”= 

escolha  o  item que  é  uma  medida.  O  texto  recursal  é  inconsistente ao  traduzir  a  citada     e  traduzida 

diretiva      como “Escolha o item que funciona como medida” 

Assim, tendo como referencial para responder a questão 15 a diretiva presente na prova e o nível do 

vocabulário auferido nas opções da mesma (inglês básico, partes do corpo humano). 

http://www.nist.gov/pml/wmd
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Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

F)   Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

G)  Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

H)  Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

I) Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

J)   Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no 

Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy”  (sagrado/sagrada)  não  é  vocábulo  usado  apenas  para  referir-se  à  religião  ou  dogma,  é  utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 
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 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 19 

Recurso Prejudicado 

As reivindicações do texto recursal não correspondem à referida questão. 
 

 

Questão: 20 

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

Antes do texto do qual foi extraída a frase “...the train was approaching New York”, usada como referencial 

para a resolução da Questão 20 (segundo parágrafo, linhas 4-5), há uma diretiva “Read the text to answer 

17,18, 19 e 20” (Leia o texto para responder 17,18, 19 e 20), ou seja, o gerúndio (approaching), devidamente 

contextualizado e adequadamente indicado, funciona tão somente como verbo na situação apresentada. A 

Questão 20 busca avaliar qual a situação de uso da palavra (gerúndio, “approaching”). O que prova que 

“approaching” é usado como verbo é o fato de ele ser precedido por “was”      Simple Past do verbo To 

Be__formando a locução “was approaching” (estava aproximando-se). 
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Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-397. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 
 
 

Questão: 21 

Recurso Procedente. Questão alterada para alternativa A. 

De acordo com o enunciado e o disposto no Art 1º. do Decreto 6.170/2007: 

Art. 1º [...] 

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos 

financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 

órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização 

de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação; 

Dessa forma, a resposta correta corresponde a CONVÊNIO. 

Assim, deve ser alterado o gabarito da letra D – Contrato Administrativo para a letra A – CONVÊNIO. 

Fonte: BRASIL. Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências 

de recursos da união mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm>. Acesso de 08 de fevereiro 

de 2015. 
 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Questão alterada para alternativa D. 

O objeto da contabilidade é o patrimônio público e o objetivo é fornecer informações sobre o mesmo. 

Dessa forma, a alternativa I está incorreta, devendo o gabarito ser alterado da letra E para a letra D –  II, III e IV, 

apenas. 

Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
 

Questão: 30 

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

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, receitas não primárias (financeiras) são 

aquelas que não contribuem para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo 

(setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou 

extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando 

concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. 

Já os Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei 

Orçamentária Anual. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas 

restituições não se sujeitam à autorização legislativa. 

Fonte: 

 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de contabilidade 

aplicada  ao  setor  público.  Parte  I   –  procedimentos  contábeis  orçamentários.  Disponível  em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm


38 
 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_I_-_PCO.pdf. Acesso em 09 de 

fevereiro de 2015. 
 

 

Questão: 31 

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

O enunciado da questão apresenta o disposto no Art. 1983, § 2o    ,    segundo    o    qual    é    apresentada    a 

possibilidade de registro e controle da redução dos valores dos ativos imobilizado e intangível em decorrência 

de alguns tipos de eventos. 

Tal redução quando decorrente à perda do valor decorrente da exploração de direitos, cujos objetos sejam 

recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

Dessa forma, a resposta correta à opção apresentada é EXAUSTÃO, senão vejamos: 

Art. 183 [...] 

§ 2o   A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente 

nas contas de: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência; 

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da 

propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou 

cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado; 

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto 

sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração (BRASIL, Lei nº. 6.404/76). 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em 08 de fevereiro de 2015. 
 

 

Questão: 32 

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

Segundo a Lei 4.320/64: 

9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as 

taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 

produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades. 

Dessa forma, o gabarito divulgado está correto. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 17 de dezembro de 2014. 
 

 

Questão: 36 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O comando da questão apresentou-se incompleto e as alternativas referem-se a opções que não 

correspondem ao comando solicitado. 

Nenhuma das alternativas possuem relação com o comando. 

Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_I_-_PCO.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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Questão: 37 

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

Os Juros e Encargos da Dívida são classificados como Despesas Correntes. 

Os grupos de natureza da despesa, correspondentes às categorias econômicas são os seguintes: 

3 – Despesas correntes: pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida; outras despesas correntes. 

4 – Despesas de capital: investimentos; inversões financeiras; amortização da dívida. 

Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
 

Questão: 39 

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

De acordo com Motta; Bresser Pereira (1980), a eficiência está relacionada à melhor utilização dos recursos 

para atingir um objetivo. Pode ser definida  como a coerência dos meios em relação com os fins visados, e se 

traduz no emprego de esforços (meios) para a obtenção de um máximo de resultados. 

Segundo Meirelles (2002), a eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e  rendimento funcional.  É  o  mais  moderno  princípio  da  função  administrativa, que  já  não  se 

contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membro. 

Dessa forma, o conceito apresentado no enunciado corresponde diretamente à eficiência na administração 

pública. 

Fonte:  MOTTA,  P.  F.;  BRESSER  PEREIRA,  L.  C.  Introdução  à  organização  burocrática.  4.  ed.  São  Paulo: 

Brasiliense, 1980. 
 

 

Questão: 42 

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

De acordo com Andrade (2013), o Balanço Orçamentário tem como objetivos registrar os elementos do 

orçamento público, nos termos em que o mesmo foi aprovado pelo Poder Legislativo; demonstrar a execução 

do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício; e, registrar a posição final dos valores 

executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento. O 

demonstrativo apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a 

previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e demonstra 

também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação 

inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago 

e o saldo da dotação. 

Dessa forma, a única alternativa incorreta é a II. 

Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
 

Questão: 43 

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

O enunciado apresenta o conceito de bens públicos, de forma geral, sem as classificações pertinentes. 

No comando da mesma, é claramente solicitado qual o conceito correspondente aos bens dominicais, os 

quais, segundo a Lei 10.406/2002, são aqueles que “os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 

jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades”. 

Assim, estando o enunciado da questão claro e o comando direto, não apresenta nenhum tipo de 

inconsistência ou duplicidade. 
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Fonte:  BRASIL.  Lei  nº.  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002.  Institui  o  Código  Civil.  Disponível  em:  < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 08 de fevereiro de 2015. 
 
 

Questão: 44 

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

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as despesas orçamentárias empenhadas e não 

pagas serão inscritas em restos a pagar. 

Já as despesas de exercícios anteriores são decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores 

ao orçamento vigente, não podendo ser confundidas com restos a pagar porque não foram sequer 

empenhadas. 

De acordo com Andrade (2013), os restos a pagar constituem-se em despesas orçamentárias que deixaram de 

ser pagas num exercício para o serem em outro”, ou seja, são despesas orçamentárias porque já foram 

empenhadas, diferentemente das despesas dos exercícios anteriores. 

Fonte: 

 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de contabilidade 

aplicada ao setor público. Parte I – procedimentos contábeis orçamentários. Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_I_-_PCO.pdf. Acesso em 09 de 

fevereiro de 2015. 
 

 

Questão: 46 

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

O comando da questão é claro ao solicitar quais os documentos devem acompanhar o processo de tomada de 

contas, e em nenhum momento houve menção à necessidade de aprofundamento ou análise de documentos 

acompanhados. 

Nesse sentido, de acordo com a legislação vigente é apresentado o Certificado de Auditoria como um dos 

documentos, o que constitui-se em item obrigatório. 

Assim, de acordo com a Instrução Normativa TCU Nº. 71: 

Art. 10. O processo de tomada de contas especial será composto pelos seguintes documentos: 

I - relatório do tomador das contas, que deve conter: 

II - certificado  de  auditoria,  acompanhado  do  respectivo  relatório,  em  que  o  órgão  de  controle  interno 

competente deve manifestar-se expressamente sobre: 

III - parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno; 

IV - pronunciamento  do  Ministro  de  Estado  supervisor  da  área  ou  da  autoridade  de  nível  hierárquico 

equivalente, atestando ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas especial e do parecer do 

órgão de controle interno. 

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução Normativa - TCU Nº 71, de 28 de novembro de 2012. 

<Disponível em: WWW.TCU.GOV.BR>.aCESSO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_I_-_PCO.pdf
http://www.tcu.gov.br/
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Questão: 49 

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

Conforme a Lei 8.429/92: 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 

agente público; 

Dessa forma, o gabarito deve ser alterado da letra D para a letra B –  importa enriquecimento ilícito. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública      direta,      indireta      ou      fundacional      e      dá      outras      providências..      Disponível      em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. acesso de 09 de fevereiro de 2015. 
 
 

Questão: 50 

Recurso Prejudicado. 

O questionamento não se refere à questão, tratando de assunto diverso ao que foi tratado na mesma. 
 

 

Questão: 52 

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

O enunciado da questão é claro ao apresentar que: “Recebimento, em dinheiro, de Clientes no valor de 
10.000,00, tendo sido o recebimento realizado em atraso e por isso  ter  tid o  o acr ésci mo d e 500, 00  d e j 
u ros ”  . Dessa forma, a contabilização correta considera a entrada do recurso em Caixa como débito, uma  
vez que representa aumento de Ativos, e a baixa de Clientes como crédito pois há redução de Ativo e um 
crédito como valor dos juros uma vez que constitui-se em uma Receita. 
Dessa forma, a contabilização correta é a seguinte: 

D – Caixa 10.500,00 
C – Clientes 10.000,00 
C – Juros ativos 500,00 

 

Fonte: EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Questão: 53 

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

O enunciado da questão é claro e objetivo, e as alternativas estão em concordância com o texto apresentado 
na Lei 6.404/76: 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que 
registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. 
[...] 
Art. 188. [...] 
I – demonstração dos fluxos de caixa – as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de 
caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos: 
a) das operações; 
b) dos financiamentos; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
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c) dos investimentos; 
II – demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como 
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não 
distribuída. 

A palavra Companhia refere-se a um tipo de entidade, o que implica no fato de que, as entidades 
constituem-se no campo de aplicação da contabilidade, e dentre elas estão contempladas todos os tipos de 
pessoas jurídicas e físicas. 

 
Fonte: BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em 09 de fevereiro de 2015. 

 
EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Questão: 56 

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

De acordo com a Resolução CFC 1128/2008, os conceitos apresentados na questão estão corretos: 
“Campo   de   Aplicação:   espaço   de   atuação   do   Profissional   de   Contabilidade   que   demanda   estudo, 
interpretação,  identificação,  mensuração,  avaliação,   registro,   controle   e   evidenciação   de   fenômenos 
contábeis, decorrentes de variações patrimoniais em: (a)  entidades do setor público; e (b)ou de entidades que 
recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos, na execução de suas atividades, 
no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. 
Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo 
personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, 
bens e valores públicos, na execução de suas atividades. Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas 
que recebam subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. 
[...] 
Patrimônio Público: o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 
formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador 
ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 
exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações” 

Dessa forma, todas as alternativas estão corretas. 

 
Fonte: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº. 1.128, de 21 de novembro de 2008. Aprova 
a NBC T 16.1 – Conceituação, objeto e campo de aplicação.      Disponível em: < 
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001128>. Acesso em 08 de fevereiro de 
2015. 

 

 

Questão: 58 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A 

A fixação é a etapa onde é determinado o montante de gastos para cada grupo de despesas durante o 
exercício financeiro. Ela refere-se aos limites de gastos, incluídos nas leis orçamentárias com base nas receitas 
previstas, a serem efetuados pelas entidades públicas. A fixação da despesa orçamentária insere-se no 
processo de planejamento e compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo 
em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo governo. 
Dessa forma o gabarito deve ser alterado da letra B para a letra A – fixação. 

 
Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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BRASIL. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 16 de janeiro de 2015. 

 
 
 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação/Ouvidoria 
 
 

Questão: 01 

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

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a  este  movimento  chamado  ‘verde’,  a  desigualdade  social  foi  nas  últimas  décadas  expandindo  numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
 
 

Questão: 06 

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

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas. 

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante. 

Fonte: 

 Enunciado da questão 06. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 
 
 

Questão: 10 

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

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos. A 

referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. No discurso dissertativo 

as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na 

dissertação não existe uma progressão temporal entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados 

guardam entre si relações de natureza lógica, isto é, relações de implicação ( causa e efeito; um fato e sua 

condição; uma premissa e uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta 

explicitamente sua  opinião  ou  seu  julgamento, usando  para isso  conceitos abstratos. Tais  características 

podem ser evidenciadas no texto em análise. 

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 
 
 

Questão: 12 

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

A opção A (laws=leis), encontrada nas linhas 1, 6, 12, 14 do texto, é sempre um substantivo plural. 

A opção B (sales=vendas), encontrada na linha 14 do texto, é também um substantivo plural. 

A opção C (enables=possibilita, capacita), encontrada  na linha 3 do texto, é um verbo na terceira pessoa do 

singular do Simple Present. O Simple Present, na sua terceira pessoa do singular (he, she it) determina 

acréscimo de “s” por exigência gramático estrutural, não configurando plural apesar de ser usado o grafema 

“s”. 

A opção D (chemicals=produtos químicos), encontrada na linha 16 do texto, é um substantivo plural. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23


46 
 

A opção E (businesses=empresas), encontrada na linha 3 do texto, é um substantivo plural. 

A  banca  ressalta que  a  questão 12 busca  avaliar  o  conhecimento das  regras de uso  do  Simple  Present 

(Presente   do   Indicativo)   e   do   plural   de   substantivos,   lembrando   que   os   referidos   conteúdos   são 

conhecimentos de inglês básico. 

A  tradução  literal  do  parágrafo  4  desfaz  qualquer  possibilidade  de  dúvida  quanto  ao  uso  da  palavra 

“chemicals” (linha 16) 

“It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States 

represent approximately 50 percent of the  U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected 

by the decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleumproducts, transportation, 

and chemicals.” = estima-se que a venda de produtos ou serviços impactados pelas leis de pesos e medidas 

nos Estados Unidos representam aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto. Os setores industriais 

potencialmente afetados pelas decisões da Agência de Pesos e Medidas incluem vendas de alimentos no 

varejo, outras vendas de alimentos, derivados de petróleo, transportes, e produtos químicos. 

Assim, tendo como referencial o texto usado como base para responder a questão 12 e, considerando que tal 

texto é precedido pela diretiva “Read the text to answer 11 top 15” ( leia o texto para responder de 11 a 15), a 

banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais. 

Fonte: 

 http://www.nist.gov/pml/wmd (texto) 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 448-451, 5-7, 514-515. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

K)  Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

L)   Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

M) Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

N)   Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

O)  Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no 

Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy”  (sagrado/sagrada)  não  é  vocábulo  usado  apenas  para  referir-se  à  religião  ou  dogma,  é  utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

http://www.nist.gov/pml/wmd
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A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito  e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 
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Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 20 

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

Antes do texto do qual foi extraída a frase “...the train was approaching New York”, usada como referencial 

para a resolução da Questão 20 (segundo parágrafo, linhas 4-5), há uma diretiva “Read the text to answer 

17,18, 19 e 20” (Leia o texto para responder 17,18, 19 e 20), ou seja, o gerúndio (approaching), devidamente 

contextualizado e adequadamente indicado, funciona tão somente como verbo na situação apresentada. A 

Questão 20 busca avaliar qual a situação de uso da palavra (gerúndio, “approaching”). O que prova que 

“approaching” é usado como verbo é o fato de ele ser precedido por “was”      Simple Past do verbo  To 

Be__formando a locução “was approaching” (estava aproximando-se). 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-397. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 
 
 

Questão: 25 

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

Sustenta o recurso que a legislação citada na questão de nº 25 não consta no conteúdo programático do 
presente concurso. Ocorre que, os conteúdos “Ouvidoria – Contexto histórico no Brasil e no mundo” e 
“Ouvidorias Públicas no Brasil”, que constam no conteúdo programático, são temas que congregam um 
número considerável de conhecimentos acerca das Ouvidorias. Nesse sentido, quando se trata das Ouvidorias 
no Brasil, uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento destas Instituições, é justamente o 
disposto no §3º, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela EC 
19/98. Nesta questão, não está sendo cobrado do candidato conhecimentos sobre a referida legislação como 
um todo, mas somente aquela parte que possui estreita ligação com o contexto histórico das auditorias no 
Brasil. Neste sentido, o presente recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

   Brasil. Ministério Público Federal. Ouvidoria. Relatório de atividades (2012 - 2013). – Brasília : MPF, 
2014. 47 p. : il. 

   Guia de Ouvidorias Brasil - 2011 
 

 

Questão: 26 

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

Sustenta o recurso que na questão de nº 26 há ausência de uma resposta correta, uma vez que no artigo 103 - 
B não haveria menção alguma sobre a criação das ouvidorias de justiça. A EC 45/2004, que alterou os 
dispositivos dos artigos 103‐B e 130‐A da Constituição Federal, dispõe: “Art. 2º A Constituição Federal passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A: [....]  Art.103-B § 7º A União, inclusive no 
Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços 
auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.". Desta forma, fica claro que há sim, 
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menção na legislação, sobre as ouvidorias, sobretudo no art. 103-B. Com base no exposto acima, o recurso é 
IMPROCENDENTE. 
Fonte: 

   Brasil. Ministério Público Federal. Ouvidoria. Relatório de atividades (2012 - 2013). – Brasília : MPF, 
2014. 47 p. : il. 

   Emenda Constitucional 45/2004. 
 

 

Questão: 28 

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

Sustenta o recurso que a legislação citada na questão de nº 28 não consta no conteúdo programático do 
presente concurso. Ocorre que o tema “2 - Ética e Administração Pública”, que consta no conteúdo 
programático, reúne um número considerável de conhecimentos acerca do referido tema. Não há se tratar do 
tema “ética na administração pública”, sem se considerar os dispositivos legais que tratam deste assunto. 
Desta forma, é importante destacar que são estas legislações que disciplinam, regulamentam e criam um 
ambiente propício para o estudo de certos assuntos como, neste caso específico, a Ética. Assim, com base no 
exposto acima, o recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: 1 - Código de Conduta da Alta Administração Federal. Brasília: Presidência da República, Comissão de 
Ética Pública, 2008. 4ª. edição revisada e atualizada. 

 

 

Questão: 33 

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

Sustenta o recurso, que na questão de nº 33, há mais de 1 (uma) alternativa correta, no entanto, dentre as 
alternativas apresentadas, a única correta é a letra “A”, para tanto é importante ressaltar em primeiro lugar 
que  na  referida  alternativa,  não  está  se  afirmando  que  as  ouvidorias  possuem  autonomia,  mas  sim, 
levantando a necessidade de que quanto mais autonomia elas alcançarem, maior será o seu grau de 
independência no desempenho de suas funções. Neste contexto, no Brasil, não há uma condição uniforme 
quando se trata de “autonomia das ouvidorias”, algumas possuem um grau maior de autonomia e outras um 
grau menor. No entanto, para o pleno exercício das atribuições de uma ouvidoria, é essencial que haja a 
sempre, a busca por mais autonomia, mesmo estando elas ligadas à estrutura de uma Instituição. Para 
CARDOSO et al.“Esse novo espaço democrático de controle social da administração pública vem ao encontro 
dos novos paradigmas sobre o funcionamento do Estado, cujos valores são orientados para a eficiência da 
prestação do serviço público, centrado na democracia. Porém, para que as ouvidorias públicas cumpram seu 
papel de zelar pelo funcionamento adequado das instituições democráticas é preciso que tenham autonomia e 
accountability. Dito de outro modo, para que as ouvidorias cumpram com eficiência as suas atribuições é 
necessário  se  ater  à  defesa  do  cidadão  e  ao  controle  da  administração  pública”.  Já  a  alternativa  “D”, 
sustentado  pelo  presente  recurso  como  sendo  “CORRETA”,  está  na  verdade  “INCORRETA”,  visto  que,  o 
exposto  nesta  alternativa,  vai  diretamente  de  encontro  com  um  dos  princípios  mais  importantes  das 
ouvidorias que é a sua independência. Desta forma, de acordo com a alternativa “D”, a implementação de 
mecanismos de controle externo, seria uma forma de influenciar no trabalho da ouvidoria e, ao contrário do 
exposto na alternativa em questão, esse mecanismo irá enfraquecer a sua imagem independente. Sendo 
assim, conforme exposto, o presente recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

   Revista TCE/MG – Edição Especial – Ouvidoria Pública e Governança Democrática. 
   Brasil. Ministério Público Federal. Ouvidoria. Relatório de atividades (2012 - 2013). – Brasília : MPF, 

2014. 47 p. : il. 

   Guia de Ouvidorias Brasil - 2011 
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Questão: 37 

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

Sustenta o recurso que na questão de n° 37 há mais de 1 (uma) alternativa INCORRETA. Entretanto, conforme 
gabarito oficial, somente a alternativa “D” encontra-se INCORRETA. A alternativa “E” sustentado pelo presente 
recurso, como sendo “INCORRETA”, na verdade, a alternativa está “CORRETA”, para tanto, argumenta-se que 
o apoio e doações para o desenvolvimento e incentivo de projetos de ensino, arte, saúde e/ou projetos de 
desenvolvimento comunitário, quando atreladas ao “ amb i en te  d e n egóc ios  ”, são consideradas como 
ações de responsabilidade social. O comando da referida questão deixa claro, qual seria a ótica a ser 
considerada pelos candidatos, no julgamento das alternativas, quando menciona o termo “ambiente de 
negócios”. Desta forma, conforme exposto, o presente recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: CERTO, Samuel C. Administração estratégia: planejamento e implementação da estratégia. 2ª ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 

 

 

Questão: 39 

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

Sustenta o recurso, que o gabarito da questão de n° 39 encontra-se INCORRETA. Sustenta-se ainda, que a 
alternativa “D”, estaria CORRETA. Analisando o comando da referida questão, entende-se que o seu objetivo é 
levar o candidato a julgar a alternativa que não representa um dos pontos positivos das organizações que 
adotam  práticas  socialmente  responsáveis.  Por  outro  lado,  não  há  no  comando  da  questão,  nenhuma 
indicação de que o candidato deveria escolher aquela alternativa que representasse “pontos negativos”. A 
 al ter n ati va  “E”  é a única que não traz nenhum aspecto positivo de uma organização que, por ventura, 
viesse a 
adotar práticas socialmente responsáveis. Nesta alternativa, há tão somente, procedimentos que no 
“entendimento geral” e, também sob o aspecto legal, devem ser adotados obrigatoriamente pela organização. 
Reforça-se, ainda a situação de que, não seria vantagem alguma para a organização a divulgação disso para o 
público em geral, pois isto é uma obrigação da empresa. Já com relação à alternativa “D”, de acordo com 
CERTO (2005), a mesma está CORRETA. Ademais, mesmo que não fosse uma responsabilidade, também das 
organizações, manter  uma  sociedade  legal  e  ordenada,  as  que  por  outro  lado  adotassem  esta  postura, 
estariam assumindo uma atitude altruísta, socialmente responsável, sendo assim um ponto positivo para a 
imagem destas organizações frente à sociedade. Não se pode imputar somente ao “poder público” a culpa por 
todas as mazelas da sociedade, na verdade, cada cidadão ou organização, deve fazer a sua parte. Reforça-se 
ainda que, as organizações e as pessoas, não devem-se utilizar de lacunas ou vazios regulatórios como forma 
de lograr vantagem às custas da sociedade. Desta forma, conforme exposto, o presente recurso é 
IMPROCEDENTE. 
Fonte: CERTO, Samuel C. Administração estratégia: planejamento e implementação da estratégia. 2ª ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 
 
 

Questão: 43 

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

Sustenta o recurso que a questão de n° 43 deveria ser anulada, tendo em vista a existência de 2 (duas) 
alternativas corretas. Ocorre que o comando da questão é bem claro ao determinar que o julgamento das 
alternativas  deverá  levar  em  consideração  aquela  que  traz  de  forma  “CORRETA”,  um  aspecto  negativo, 
inerente  à  ocorrência  de  conflitos  no  ambiente  organizacional.  Desta  forma,  tendo  em  vista  que  as 
alternativas “a”, “b”, “c” e “d” remontam a aspectos positivos, resta apenas a alternativa “E”, que de acordo 
com Chiavenato (2004) é a que traz um “aspecto negativo”, sendo então, esta alternativa, a única resposta 
CORRETA à questão de nº 43. Desta forma, conforme exposto, o presente recurso é IMPROCENDENTE. 
Fonte: CHIAVENTO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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Questão: 47 

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

Como o próprio recurso confirma, as afirmativas I e II estão corretas. Apenas a afirmativa III está incorreta, 
pois a orientação correta quanto ao fluxo descendente é evitar a massificação de informações por este fluxo, 
por meio de tentativa de priorizar canais, mensagens e segmentos-alvo, tornando mais fluido e equilibrado o 
consumo de informações. 
Fonte:  TORQUATO,  Gaudêncio.  Tratado  de  Comunicação  Organizacional  e  Política.  São  Paulo:  Cengage 
Learning, 2010, p. 135. 

 

 

Questão: 50 

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

A Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no Art.24 delimita que “a informação em poder dos órgãos e 
entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou 
do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. §1º Os prazos máximos de 
restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua 
produção e são os seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - 
reservada: 5 (cinco) anos.” Desta forma, a informação apresentada no item I está correta. Os argumentos 
apresentados no recurso não comungam com a lei disponibilizada no site oficial do Governo Federal, já que o 
Artigo 24, no qual a questão se baseou informa que: 
“Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade  à  segurança  da  sociedade  ou  do  Estado,  poderá  ser  classificada  como  ultrassecreta, 

secreta ou reservada. § 1o   Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação 
prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e 

cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - reservada: 5 (cinco) anos. § 2o   As informações que puderem 
colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) 
serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último 

mandato, em caso de reeleição. § 3o   Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida 
como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do 

transcurso do prazo máximo de classificação. § 4o    Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o 

evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.§ 5o   Para 
a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da 
informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: I - a gravidade do risco ou dano à 
segurança da sociedade e do Estado; e II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu 
termo final.” 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

 
Questão: 51 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas afirmativas incorretas. Segundo preconiza a Constituição Federal de 1988 em seu § 6º (“ A publicação 
de  veículo  impresso  de  comunicação  independe  de  licença  de  autoridade”),  por  isso,  está  incorreta  a 
afirmativa B. A alternativa C também está incorreta já que o Conselho de Comunicação Social, embora não 
esteja efetivamente formado, já foi regularizado pela Lei 8.389, de dezembro de 1991. 
Fonte: 

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

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8389.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8389.htm
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Questão: 53 

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

A questão em seu enunciado solicitava uma escolha, dentre as alternativas, daquela que especificamente 
(exclusivamente, especialmente) tratava da conceituação de uma missão (no âmbito organizacional). A missão 
orienta e delimita as ações e o campo de atuação de uma organização, explicitando seus propósitos e suas 
realizações, descrevendo os produtos ou serviços que se empenha em produzir e oferecer. Portanto, ela 
destaca os propósitos das organizações evidenciados no âmbito das realizações e nos aspectos relacionados 
aos negócios. Já a visão de uma organização está relacionada com o futuro. É como ela deseja ser vista, 
considerada pelos seus públicos estratégicos, seus clientes, acionistas etc. Espelha-se no futuro para agir no 
presente. Trata-se de ver aonde a organização quer chegar, e como fará e que meios utilizará para alcançar 
esse  objetivo.  Portanto,  as  alternativas  A,  C  e  E  estão  especificamente  relacionadas  à  visão  de  uma 
organização. Já os valores referem-se a expressão das crenças, atributos ou convicções filosóficas dos 
fundadores e dirigentes das organizações. Ética, inovação, qualidade, segurança, proteção ao meio ambiente, 
diversidade cultural ou étnica, valorização das pessoas são exemplos possíveis dos valores que está sendo 
especificamente tratado na alternativa B. 
Fonte: KUNSCH, Margarida M. K. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: 
Summus, 2003, pp. 252 a255. 

 

 

Questão: 55 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Uma vírgula digitada incorretamente entre os termos “...comunicação organizacional” e “e o marketing...” 
mudou completamente o sentido da afirmativa, tornando-se impossível sua análise de forma teórica e prática, 
de acordo com os instrumentos de comunicação e marketing disponíveis para tal fim. Sem esta vírgula inserida 
incorretamente na afirmativa, estaria esta correta e embasada de forma a indicar como certa a alternativa B, 
pois o objetivo principal do endomarketing é “fazer com que todos os funcionários tenham uma visão 
compartilhada  sobre  o  negócio  da  empresa,  incluindo  itens  como  gestão,  metas,  resultados,  produtos, 
serviços e mercados nos quais atua”. É um conjunto de ações utilizadas por uma empresa (ou determinada 
gestão) para vender a sua própria imagem a funcionários e familiares. O endomarketing limita-se a ver os 
funcionários como “clientes internos”. Enquanto a comunicação interna está focada no relacionamento com o 
público interno, uma política de relações públicas numa perspectiva muito mais ampla. É preciso considerar 
que, antes de ser um empregado, o indivíduo é um ser humano e um cidadão. Portanto, não pode ser visto 
apenas como alguém que vai “servir ao cliente”. A comunicação interna é uma ferramenta que atua num 
ambiente organizacional formado por pessoas que buscam interagir em virtude da consecução dos objetivos 
gerais das organizações. Não é, portanto, um espaço de mercado. 
Fonte: KUNSH, Margarida. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus, 
2003, pp. 154 - 156. S 

 

 

Questão: 58 

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

O desenvolvimento de novos meios de comunicação não consiste simplesmente na instituição de novas redes 
de transmissão de informação entre indivíduos cujas relações sociais básicas permanecem intactas. Mais do 
que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e de interação e novos 
tipos de relacionamentos sociais - formas que são bastante diferentes das que tinham prevalecido durante a 
maior parte da história humana. Ele faz surgir uma complexa reorganização de padrões de interação humana 
através do espaço e tempo. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do 
ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros ainda que não 
compartilhem do mesmo ambiente espaço-temporal. O fato de reorganizar os padrões de interações entre os 
seres humanos não contradiz a informação de que as relações sociais básicas se mantêm intactas, já que há 
vários tipos de interações sociais existentes, e o surgimento da interação virtual gera uma reorganização no 
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sistema como um todo, mas mantém íntegra as relações sociais básicas, não as prejudicando. É fato que as 
pessoas não deixaram de relacionar diretamente em função do surgimento da interação virtual. As duas 
coexistem e há uma reorganização no sistema de relações sociais existentes hoje de um modo geral. 
Fonte: THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis - RJ: Vozes, 1998, 
p 77. 

 

 

Questão: 59 

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

As mídias sociais se diferem das tradicionais justamente porque nas mais antigas, como a televisão, o rádio e 
os meios impressos, o conteúdo é gerado por especialistas, como os jornalistas, e controlado por alguns 
poucos, como os proprietários dos meios de comunicação. Nas mídias sociais não há controle ostensivo e nem 
propriedade absoluto do conteúdo; ficando a cargo do próprio consumidor a produção da informação e a 
decisão de ler ou divulgá-lo. A grande força que as mídias sociais possuem na sociedade hoje está justamente 
na incapacidade de se estabelecer um controle sobre seus conteúdos e a possibilidade de existir sem a 
participar de uma equipe específica para geração de conteúdo, já que o próprio público exerce esta ação. 
Obviamente não há uma menção de que não existem tais profissionais (voltados as mídias sociais) e de que 
não são importantes neste mercado, mas a democratização da informação destes veículos é um fator crucial 
para seu entendimento. A afirmativa não afirma tratar-se apenas de sites na internet. Não há uma restrição. 
Portanto, as mídias sociais são sites na internet, assim como são outros mecanismos  instalados em outras 
mídias inseridos na internet. 
Fonte: TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo que vc queria saber sobre marketing e publicidade 
na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec Editora, 2009, pp.113-114. 

 

 

Questão: 60 

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

Não  considerar a  ouvidoria  uma mídia contradiz  a  própria participação do  candidato neste processo de 
seleção ao cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Área Comunicação/Ouvidoria onde suas 
atribuições descritas são justamente “estabelecer um relacionamento com o cidadão-usuário dos serviços do 
INMETRO; receber, apurar a procedência e encaminhar consultas, críticas, denúncias, elogios, reclamações, 
solicitações, sugestões ou demais manifestações que lhe forem dirigidas; acompanhar as providências 
adotadas pelos setores competentes, garantindo o direito de resolutividade e mantendo o(s) interessado(s) 
informado(s) do(s) trâmite(s) do(s) processo(s); contabilizar de forma analítica os dados compilados das 
demandas em forma de relatórios e transformá-los em melhorias para a Instituição”. Ou seja, o profissional de 
comunicação está sendo convocado a trabalhar na Ouvidoria a fim de atuar no relacionamento que esta 
estabelece com o público e analisar as melhores possibilidades de qualificar este relacionamento, numa clara 
visão deste instrumento como uma ferramenta de comunicação de grande importância e impacto na imagem 
da organização. Além disso, esta banca deixa claro em seu enunciado que parte de uma visão da Ouvidoria 
como um instrumento de comunicação, um veículo de mediação midiático e é nesta visão que as assertivas 
devem ser analisadas. Portanto, vale salientar que a Ouvidoria se fundamenta na prestação de serviço aos 
clientes e cidadãos por meio do qual são apresentadas reclamações, críticas, sugestões e até mesmo elogios à 
qualidade das trocas empreendidas. Para tanto, ela atua como mídia, produzindo, reproduzindo e 
reformulando sentidos. Seu objetivo principal é curar vínculos estremecidos no relacionamento entre as 
organizações e seus públicos. Por isso, não pode ser confundida com a ação de prevenção, combate em 
momentos de crise, pois estamos tratando a ouvidoria nesta questão como um instrumento de mediação 
específico  e  não  como  uma  ação  voltada  a  determinado  momento  ou  situação  vivenciado  por  uma 
organização. Tal como constituída hoje no Brasil, a ouvidoria prima pelo recebimento oportuno e cordial de 
todo e qualquer tipo de reclamação ou sugestão, embora seja confundida no senso comum com outros 
institutos do serviço público, tais como a “auditoria” e a “corregedoria”. Enquanto o primeiro, mais próximo 
numa etimologia relativamente afim, tem  em suas funções caráter investigativo, emitindo juízos a respeito 
das matérias que lhes são destinadas, o segundo diverge totalmente da ouvidoria por buscar ouvir com o fito 
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de investigar, punir e corrigir. A analogia inevitável, mas indevida, ocorre em diversos escalões do governo 
brasileiro. Em 04 de setembro de 2008, para investigar e apurar atos de corrupção, o governo designou três 
ouvidores do Estado e tal fato ganhou as manchetes dos jornais brasileiros. Sem dúvida, um sintoma da 
confusão generalizada que ronda o entendimento do serviço da ouvidoria. Se a auditoria “ouve” para 
investigar, a ouvidoria “ouve” para acolher reclamações. Já a corregedoria também ouve para apurar o que 
“houve” e o que deve ser feito no sentido de corrigir o desvio eventualmente detectado. As ouvidorias são, 
pois, lugares institucionalizados para que ali ocorram as interações comunicativas. Em comunicação social, 
uma mídia é um lugar ou objeto intermediário através do qual fluem ou são transportadas as trocas 
informacionais ou, mais popularmente, as mensagens. Não são, porém, meros meios, uma vez que interferem 
diretamente nos sentidos das mensagens. É possível entender que uma mesma mensagem dita pessoalmente, 
enviada por e-mail ou por telefone sofrerá alterações de sentido pela escolha do meio. Isso acontece porque 
cada mídia tem suas peculiaridades, suas aplicações, linguagem própria e modos sociais de significar. Marshall 
McLuhan (1974, p. 21) já afirmava, em 1964, que o meio é a mensagem, porque “as consequências sociais e 
pessoais de qualquer meio [...] constituem novas mudanças em nossas vidas por uma nova tecnologia ou 
extensão de nós mesmos”. Evidentemente, não é a ouvidoria o único canal pelo qual perpassam as trocas 
informacionais. Porém, ela se distingue dos demais canais comunicativos pelo fato de intermediar ou mediar 
apenas questões polêmicas e controvertidas, situações de conflito nas quais os vínculos entre públicos e 
organizações estão em perigo, ameaçados de rompimento ou esgarçamento. 
Fonte: http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista12/14.pdf 

 
 
 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 
 
 

Questão: 01 

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

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a  este  movimento  chamado  ‘verde’,  a  desigualdade  social  foi  nas  últimas  décadas  expandindo  numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista12/14.pdf
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Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 03 

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

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública , porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode  ser  considerada  correta,  pois,  o  texto  explicita:  “não-estatal”,  portanto,  não  governamental.  A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 
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fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
 
 

Questão: 06 

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

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas. 

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante. 

Fonte: 

 Enunciado da questão 06. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 
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Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 
 

 

Questão: 15 

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

A opção A (Yard=jarda) é uma unidade de medida de cumprimento igual a três pés ou trinta e seis polegadas, 

ou aproximadamente 91,4 cm. 

A opção B (wrist=pulso) é uma das partes do corpo humano. 

A opção C (knee=joelho) é uma das partes do corpo humano. 

A  opção  D  (elbow=cotovelo)  é  também  uma  das  partes  do  corpo  humano,  assim  como  a  opção  E 

(shoulder=ombro) também é. 

Não é verdadeiro que a palavra “elbow” signifique ângulo, o vocábulo para ângulo em inglês é “angle” 

A banca chama atenção para a clareza da diretiva da questão 15 “Choose the item which is a measure”= 

escolha  o  item que  é  uma  medida.  O  texto  recursal  é  inconsistente ao  traduzir  a  citada     e  traduzida 

diretiva      como “Escolha o item que funciona como medida” 

Assim, tendo  como  referencial para  responder a  questão 15  a  diretiva  presente na  prova e  o  nível  do 

vocabulário auferido nas opções da mesma (inglês básico, partes do corpo humano). 

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

P)  Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

Q)  Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

R)  Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

S) Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

T)  Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no 

Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy” (sagrado/sagrada) não é vocábulo usado apenas para referir-se à religião ou dogma, é utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 
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A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 24 

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

Quando o auditor realizar o exame dos documentos originais, deve ter sempre em mente: 
a)  Autenticidade: poder de discernimento para verificar se a documentação examinada é fidedigna e 

merece fé; 
 

b)  Normalidade: determinação de que a transação realizada é adequada em função da atividade da 

empresa; 
 

c)   Aprovação: verificação de que a transação e a documentação-suporte foram efetivamente aprovadas 

por pessoas em níveis adequados e responsáveis; 
 

d)  Registro: comprovação de que o registro das operações é adequado em função da documentação 

examinada e de que está refletida contabilmente em contas apropriadas. 
 

Na   perspectiva   supra-citada,   William   Attie   não   cita   a   materialidade  para   a   examinação  da 
documentação original. A resposta portanto, é a letra E) Materialidade. 

Fonte: ATTIE, William. Auditoria Conceitos e Aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. (pág. 216). 
 

 

Questão: 27 

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

Para responder a questão é imprescindível diferenciar o conceito entre a Fraude e o Erro. O enunciado da 
questão, apresenta uma definição sobre a fraude. Portanto, é necessário avaliar cada alternativa da questão 
para verificar se a mesma não se refere a uma fraude. 
Conforme Crepaldi, a fraude pode ser caracterizada por: 

  Manipulação,  falsificação  ou  alteração  de  registros  ou  documentos,  de  modo  que  modifique  os 

registros de ativos, passivos e resultados; 

  Apropriação indébita de ativos; 

  Supressão ou omissão de transações nos registros contábeis; 

  Registro de transações sem comprovação; e 

  Aplicação de práticas contábeis indevidas. 

  Logo, a alternativa correta é a letra D) aplicação incorreta das normas contábeis, por se caracterizar 

um erro e portanto, ato não intencional. 

Fonte: CREPALDI, Silvio. Auditoria Contábil Teoria e Prática. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. (pág. 286). 
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Questão: 32 

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

A  questão  se  refere  à  (DMPL)  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido,  ou  seja,  uma  das 
Demonstrações Contábeis, abordada em profundidade pela Contabilidade. 
Esta demonstração evidencia todas as mutações ocorridas no patrimônio líquido das entidades tais como a 
reserva de lucro(s) e de capital(s). Portanto, a lei das SA’s serve como fonte de consulta para se fazer tal 
distinção entre uma reserva e a outra. 
As reservas de lucros são retenções de lucros que possuem uma finalidade específica e se dividem em: reserva 
legal; reserva estatutária, reserva de lucros e a realizar; reserva para contingências, reserva de incentivos 
fiscais, reserva de prêmio da emissão de debêntures e reserva especial de dividendo obrigatório. 
As reservas de capital são formadas pela contribuição por meio da subscrição de valores mobiliários da 
companhia, quando, ou enquanto, tais valores não forem destinados a integrar o capital social. 
Com base no (exposto acima, a resposta é a letra D) Reserva de ágio na emissão de ações. 
Fonte: SANTOS, José Luiz dos et al. Manual de Práticas Contábeis Aspectos Societários e Tributários. 2º ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. (págs. 259 e 266). 
 
 

Questão: 34 

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

Uma vez determinado os principais fatores de risco, é necessária uma análise de qual deve ser a resposta 
corporativa ao risco. 
De acordo com Castro (2013) há quatro categorias onde podem se enquadrar as respostas ao risco: 

 Anulação: Ações implementadas para abandonar as atividades que deram origem ao risco. A anulação 

do risco envolve, por exemplo, o abandono de uma linha de produto, a rejeição da expansão para um 

novo mercado geográfico, ou a venda de um divisão. 

 Redução: Ações para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco, ou ambos. 

 Partilha: Ações para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco pela transferência ou partilha de 

parte do risco. As técnicas de partilha do risco podem incluir a compra de produtos seguros, a junção 

de riscos, transações inferiores, ou o recurso ao outsourcing de uma atividade. 

 Aceitação. Não é realizada nenhuma ação para afetar a probabilidade ou o impacto do risco. 

Na perspectiva supracitada, Castro (2013) não cita a relevância como forma de agrupamento para responder 
aos riscos. A resposta, portanto, é a letra E) Relevância. 
Fonte: CASTRO, Domingos. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público. 5º ed. São Paulo: Atlas, 
2013. (pág. 462). 

 

 

Questão: 35 

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

De acordo com Castro (2013) são cinco os elementos que devem ser considerados na análise de risco: 

 O primeiro elemento é a ameaça. Ameaça é o fato gerador do risco. 

 O Segundo elemento é a probabilidade. Probabilidade é a chance de alguma ameaça se concretizar. 

 O terceiro elemento é o impacto. Impacto é a medida do dano que o risco pode causar. Quanto maior 

estes dois elementos, probabilidade e impacto, maior é o risco. 

 O  quarto  elemento  é  a  incerteza.  Incerteza  é  a  dificuldade  de  determinar  o  risco  pela  falta  de 

informações. É difícil determinar o peso de uma ameaça em temos de impacto e probabilidade se não 

tiver dados suficientes para analisar. A incerteza pode ser atribuída a falta ou excesso de informações, 

informações de veracidade duvidosa, fontes sem credibilidade. 
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 O quinto elemento é a ação alternativa. Ação alternativa representa o que se pode fazer para eliminar 

ou minimizar o risco. Deve ser levado em consideração o custo de uma ação alternativa, para que ela 

não seja maior do que o risco. 

Na perspectiva supracitada, Castro (2013) não cita a oportunidade como um elemento que deva ser 
considerado na análise do risco. A resposta, portanto, é a letra D) Oportunidade. 
Fonte: CASTRO, Domingos. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público. 5º ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. (pág. 464). 

 

 

Questão: 36 

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

“O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser 
inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional.” Representam 
portanto, um incremento ao patrimônio da entidade. 
O custo histórico, pode sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores: 

a) Custo corrente. 
b) Valor realizável. 
c) Valor presente. 
d) Valor justo. 
e) Atualização monetária. 

Com base na Resolução CFC nº 1.282/10, o custo histórico por si só não representa uma variação, dependendo 
para tal, dos fatores elencados acima. Logo, a resposta é a letra B) Custo histórico. 
Fonte: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 1.282, de 02 de junho de 2010. Atualiza e 
consolida dispositivos da Resolução CFC n.º 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2010/001282 
acesso em: 08 fev. 2015 

 

 

Questão: 37 

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

De acordo com Ribeiro (2013), as notas explicativas são esclarecimentos que visam a complementar as 
demonstrações contábeis e informar os critérios utilizados pela empresa, a composição dos saldos de 
determinadas contas, os métodos de depreciação, os principais critérios de avaliação dos elementos 
patrimoniais etc. Enfim, elas facilitam a interpretação dos dados contidos nas demonstrações financeiras. 
Devem figurar logo em seguida às demonstrações financeiras, quando essas forem publicadas pela empresa. 
As notas explicativas representam parte integrante das demonstrações financeiras. 
Com base no exposto acima, a resposta da questão é a letra A) notas explicativas. 
Fonte: RIBEIRO, Osni. Contabilidade Geral. 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (pág. 448). 
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Questão: 39 

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

O enunciado da questão oferece todos os elementos para obtenção da resposta. À saber: 
Ativo Circulante: $ 450. 
Liquidez Corrente: 1,20. 
Liquidez seca: 0,80. 

 
Índice Fórmula Dados fornecidos Resposta fornecida Cálculo 

 

ILC 
 

AC / PC 
AC = $ 450 

PC = ? 

 

1,20 
$ 450/PC = 1,20. 

PC = $ 375 

 
ILS 

 
AC – Estoque / PC 

AC = $ 450 
PC = $ 375 

Estoque = ? 

 
0,80 

($ 450 – 
Estoque)/$375 = 0,80 

Estoque = $ 150 
 

 

Legenda: 
(AC) Ativo Circulante. 
(PC) Passivo Circulante. 
(ILC) Índice de Liquidez Corrente. 
(ILS) Índice de Liquidez Seca. 

 
Portanto, conclui-se que: 

 
O ILC é superavitário ou seja, é superior à $ 1,00. 
O ILS é deficitário ou seja, é inferior à $ 1,00. 
O saldo do estoque é avaliado em $ 150 ou seja, menos da metade do passivo circulante. 
Passivo Circulante está avaliado em $ 375. 
Com base nos dados acima, a resposta é a letra C) saldo do estoque (final) é de $ 360. 

 
Fonte: NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (pág.177). 

 

 

Questão: 40 

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

O enunciado da questão oferece todos os elementos para obtenção da resposta. 
A saber: 
Bancos: $ 50. 

Estoque: $ 20. 

Imobilizado: $ 40 

Fornecedores: $ 60 
 
 

Banco 50 Fornecedores 60 
Estoque 20  

Patrimônio Líquido 
 

? Imobilizado 40 
Ativo Total 110 Passivo Total (P + PL) 110 

 

 

 O patrimônio líquido é obtido aplicando a equação fundamental: 
 

Ativo Total = Passivo + Patrimônio Líquido. 
110 = 60 + X 

X = 50 ou seja, o capital próprio é positivo. 
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 O Capital de Giro ou Capital Circulante, é a soma do saldo de Banco e Estoque. 
 

O resultado é $ 70 ou seja, positivo. 
 

 O índice de liquidez seca é obtido aplicando a seguinte fórmula: 
 

ILS = Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante 
 

70 – 20 / 60 = 0,83 ou seja, é inferior a 1 e portanto, deficitário. 
 

 O capital circulante líquido é obtido aplicando a seguinte fórmula: 
 

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante 
 

70 - 60 = 10 ou seja, é positivo. 

 
 O índice de liquidez corrente é obtido aplicando a seguinte fórmula: 

 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
 

70 / 60 = 1,17 ou seja, é superior a 1 e portanto, superavitário. 

Com base nos dados acima, a resposta é a letra D) Capital circulante líquido é negativo. 

Fonte: NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (pág.177).   RIBEIRO, Osni. 
Contabilidade Geral. 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (pág. 16). 

 

 

Questão: 44 

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

As razões recursais sustentam que a afirmativa “D” contraria a Lei n. 12.813/2013, contudo, a alternativa 

expressa adequadamente o conceito de conflito de interesses nos termos do art. 3º, inciso I da referida 

norma. 

Isso posto, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: Lei n. 12.813/2013, art. 3º, inciso I. 
 
 

Questão: 48 

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

As razões recursais sustentam que a afirmativa “E” traduz conceito adequado de “excesso de poder”, todavia, 

o conceito apresentado na alternativa é o de “desvio de poder” ou “desvio de finalidade”. No “excesso de 

poder”, a autoridade pratica ato para o qual não detém competência. 

Isso posto, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: Doutrina do Direito Administrativo. 
 
 

Questão: 50 

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

As razões recursais sustentam que a afirmativa “E” também é correta, contudo, o afastamento do servidor 

efetivo não ocorre com a simples eleição para o cargo de prefeito. A lei exige o afastamento apenas no caso 

de investidura no mandato eletivo. 
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Isso posto, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: Lei n. 8.112/90, art. 94. 
 
 

Questão: 57 

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

A questão exige que o candidato diferencie “características” do Poder de Polícia (discricionariedade, 

autoexecutoriedade e coercibilidade) de “limitações” ao Poder de Polícia (proporcionalidade/razoabilidade, 

eficácia e necessidade). Nesse sentido, apenas a alternativa “D” apresenta corretamente tais limites. 

Isso posto, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: Doutrina do Direito Administrativo. 
 
 

Questão: 58 

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

A questão exige que o candidato diferencie ato vinculado, aquele diante do qual a lei não admite margem de 

escolha,  dos  atos  discricionários,  aqueles  em  que  a  lei  apresenta  uma  possibilidade  de  escolha  de 

oportunidade e conveniência. Na alternativa “D”, como alegado pelo próprio recorrente, apresenta-se uma 

possibilidade de dispensar a licitação ou de realiza-la, conforme seja oportuno e conveniente diante da 

hipótese de calamidade e emergência. 

Isso posto, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 
 

 
 
 

Cargo:  Analista  Executivo  em  Metrologia  e  Qualidade  -  Infraestrutura  de  Tecnologia  de 

Informação e Comunicação 
 
 

Questão: 02 

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

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social. 

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de 

que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 

distribuir riquezas. 

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” 

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 
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há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 Garcia, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 
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setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 
 
 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 
 

 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

U)  Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

V)  Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

W) Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

X) Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

Y)  Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no 

Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy” (sagrado/sagrada) não é vocábulo usado apenas para referir-se à religião ou dogma, é utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 
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 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 21 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Devido ao erro de grafia da palavra iterativa, que foi escrita como interativa, a banca anula a questão, visto 

que desta forma pode haver dupla interpretação, levando dessa forma a resposta errada questão. 

A forma correta é: Sequencial, Sobreposta, Iterativa. 

Fonte: Um guia do conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) 4ª edição – pág. 25 – Item 2 

– Relação entre fases 
 
 

Questão: 25 

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

Os benefícios de uma implantação bem-sucedida da Melhoria Contínua de Serviço podem ser mensurados 

através de métricas focadas, por exemplo, na quantidade de falhas, na realização de melhorias e em conceitos 

como retorno sobre o investimento (ROI) e valor sobre o investimento (VOI). 

Fonte: FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. de, - Implantando a Governança de TI: da estratégia à Gestão dos 

Processos e Serviços – 4ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014 - pág.: 253. 
 
 

Questão: 26 

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

Os servidores DNS que juntos executam o banco de dados distribuídos do DNS armazenam registros de 

recursos (RR) que fornecem mapeamentos de nomes de hospedeiros para endereços IP. Um registro de 

recursos é uma tupla de quatro elementos: Name, Value, Type, TTL. 

Fonte: KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. – Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down – 6ª ed. – 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013 - pág.: 102 
 
 

Questão: 27 

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

A instalação do Red Hat pode ser feita de duas maneiras: usando somente o modo texto ou fazendo uso de 

uma interface gráfica. Dessa forma fazendo-se uso de uma interface gráfica, o Disk Druid é a resposta a ser 

assinalada. 

Disk Druid é uma ferramenta que surgiu pela primeira vez com o Red Hat versão 5, é uma interface gráfica que 

permite que você configure as partições do seu disco rígido, dessa forma, faz-se uso de uma interface gráfica, 

e pode ser utilizada na instalação. 

Fonte: BALL, B; PITTS, D.; [et al.] – Dominando o Red Hat Linux 7 – Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 

2002 - pág.: 27 
 
 

Questão: 32 

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

O SQL Server 2008 utiliza comandos e sintaxe da linguagem T-SQL de acordo com o solicitado no edital 

[...Microsoft SQL Server ...]. No SQL Server 2008 R2, através da linguagem T-SQL, tem-se uma série de 

comandos para manutenção e otimização de tabelas e índices. 
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SHRINKDATABASE: É utilizado para que se possa reduzir o tamanho de um ou mais arquivos de dados e 

arquivos de log de transações de um Banco de Dados 

Fonte:  BATTISTI,  J.  –  Aprenda  com  Júlio  Battisti  -  SQL  Server  2008  R2:  Implementação, Administração, 

Segurança & Desenvolvimento. – Juatuba/MG: Instituto Alpha Educação à Distância e Editora, 2014 – pág.: 

709, 710 e 711. 
 
 

Questão: 42 

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

A forma correta de utilizar o comando su, de modo que você consiga até ler o ambiente do usuário root é usar 

o comando su, seguido da opção (parâmetro) traço (-), da seguinte maneira: $ su – 

Fonte:  Referência: NEGUS, C.  –  Linux  –  A  Bíblia  -  Edição  Especial  – Rio  de  Janeiro: Alta  Books, 2007  – 

Reimpressão: 2010 – pág.: 121 e 122 
 
 

Questão: 45 

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

Os componentes de uma Infraestrutura de Chave Pública são: Autoridade Certificadora (Certificate Authority – 

CA); Organizational Registration Authorities (ORAs) ou Autoridade de registro; Serviço de diretório; Certificate 

Holders; e, Clientes. Os Certificate Holders podem assinar digitalmente e codificar documentos. 

Fonte: NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de, - Segurança de Redes em ambientes corporativos. – São Paulo: 

Novatec Editora, 2007 -  pág.: 322 e 323 
 

 

Questão: 46 

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

Firewalls podem ser classificados em três categorias/tecnologias: Filtro de pacotes (static packet filter), proxy 

(application-level gateway e circuit-level gateway) ou filtro de pacotes baseados em estados (dynamic packet 

filter, stateful packet filter). Todos têm suas vantagens e desvantagens. As vantagens da tecnologia Proxy são: 

Não permite conexões diretas entre hosts internos e hosts externos; Aceita autenticação do usuário; Analisa 

comandos da aplicação no payload dos pacotes de dados; Permite criar logs do tráfego e de atividades 

específicas. 

Baixo overhead/alto desempenho da rede é uma vantagem da tecnologia de firewall filtro de pacotes baseado 

em estado. 

Fonte: NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de, - Segurança de redes em ambientes corporativos – São Paulo: 

Novatec Editora, 2007 – pág.: 236 e 238 
 

 

Questão: 49 

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

Na arquitetura de redes em camadas, no modelo TCP/IP, a camada de rede é a responsável pela entrega host 

a host das mensagens Alguns protocolos da camada de rede são: ICMP; IGMP; IP (IPv4 e IPv6); ARP 

A alternativa a ser marcada portanto, é a que contém os protocolos: IGMP e ICMP. 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. – Redes de Computadores: uma abordagem top-down – Porto 

Alegre: AMGH, 2013 – pág.: 259 
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Questão: 53 

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

Desenhar Modelos de Incidentes e fluxo de trabalho para o tratamento de Incidentes é uma das 

responsabilidades do Dono do Processo Gerenciamento de Incidentes. Também fazem parte: Garantir que o 

processo seja adequado ao propósito; Trabalhar junto com outros donos de processo para garantir que uma 

abordagem integrada esteja sendo adotada para o Gerenciamento de Incidentes. 

Fonte: FREITAS, M. A. dos S. – Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI – 2ª ed. – Rio de Janeiro: 

Brasport, 2013 – pág.: 319 
 
 

Questão: 58 

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

A Virtualização é a tecnologia central de um Datacenter. Basicamente, a virtualização transforma servidores 

físicos em servidores virtuais. Com relação as duas técnicas abordadas, Virtualização Total e Paravirtualização, 

suas características são as seguintes: 

Virtualização  total:  –  Facilita  a  migração  de  máquinas  virtuais  entre  servidores  físicos,  pois  existe  total 

independência das aplicações e dos recursos físicos do servidor; Consiste em prover uma réplica (virtual) do 

hardware subjacente de tal forma que o sistema operacional e as aplicações possam executar como se 

estivessem diretamente sobre o hardware original; e, É uma combinação de técnicas de translação binária e 

execução direta. 

Paravirtualização: Requer modificação no sistema operacional convidado; A máquina virtual enxerga uma 

abstração do hardware que não é idêntico ao hardware físico; e, O Xen Open Source é um exemplo desse 

modelo, que virtualiza o processador e a memória, usando o núcleo modificado do Linux e virtualizando o I/O 

com drivers de dispositivos customizados. 

Fonte: VERAS, M. – Virtualização: componente central do Datacenter – Rio de Janeiro: Brasport, 2011 – pág.: 

104, 105 e 106 
 

 
 
 

Cargo:  Analista  Executivo  em  Metrologia  e  Qualidade  -  Psicologia  do  Trabalho  e  das 

Organizações 
 
 

Questão: 01 

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

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a  este  movimento  chamado  ‘verde’,  a  desigualdade  social  foi  nas  últimas  décadas  expandindo  numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 04 

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

A expressão do enunciado “a partir do efeito de sentido produzido pelo termo” indica que sentido a ser 

analisado é o visto no contexto no qual está inserido. “O sentido de um texto não existe a priori, mas é 

construído na interação sujeitos-texto. Assim sendo, na e para a produção de sentido, necessário se faz levar 

em conta o contexto. Assim sendo, que significados devem se tornar explícitos depende, em larga escala, do 

uso que o produtor do texto fizer dos fatores contextuais.” O gabarito oficial aponta como correta a opção “B) 

sustenta convicções e interesses do grupo.” e não a opção “A) age de forma excludente.” conforme afirma o 

recorrente. A alternativa “E) expressa interesses revolucionários da classe dominada.” não pode ser 

considerada correta, pois, a expressão “poder ideológico”; considerando-se o contexto, não demonstra 

quaisquer fatos e /ou fatores revolucionários de determinado segmento social , a saber, a classe dominada. 

Considerando o contexto: “À sociedade civil organizada cabe papel fundamental pelo seu poder ideológico – 

valores, conhecimento, inventividade e capacidades de mobilização e transformação.” compreende-se que tal 

expressão faz referência à sociedade civil em sua totalidade apontando valores e conhecimentos que poderão 

gerar mobilização e transformação sustentando convicções e interesses do grupo. 

Fonte: Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São Paulo: 

Contexto, 2012. 
 
 

Questão: 05 

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

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança. 

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
 
 

Questão: 07 

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

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 
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sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 
 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte: 

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23 

 Houaiss, A; Salles, VM; Franco, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: 

Objetiva; 2009. 

 Ferreira,  ABH.  Coordenação  de  Ferreira,  MB  e  dos  Anjos,  M.  Novo  dicionário  Aurélio  da  língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009 
 
 

Questão: 16 

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

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês__ e suas traduções literais__ 

para eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

Z)  Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e 

esportes. 

AA)Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada 

no Brasil. 

BB) Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade 

religiosa. 

CC) Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

DD) Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião 

no Brasil. 

São formas consagradas do Standard English (Inglês Padrão) tanto “acknowleged” quanto “acknowledged” 

não representando diferença de pronúncia, uso ou significado, fato que, na verdade, ocorre com dezenas de 

outros vocábulos da língua inglesa. Ambos, “acknowleged” e “acknowledged” são encontrados em qualquer 

bom dicionário da língua inglesa. 

“Holy”  (sagrado/sagrada)  não  é  vocábulo  usado  apenas  para  referir-se  à  religião  ou  dogma,  é  utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A imagem presente na prova é um “portador de texto”, ou seja, quaisquer elementos presentes, verbais ou 

não-verbais, são considerados pistas textuais e atuam na construção de sentido. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
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A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não verbais é previsto para Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

modalidades diferentes de “sacralização” estarão presentes. 

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças    sempre tendo como referencial__ o portador de 

texto/charge/imagem, é o futebol. 

Deste modo, ratifica-se a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 portal.mec.gov.br (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed, São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
 
 

Questão: 17 

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

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). 

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

A banca aponta que a “criatividade” não é auferida na resolução da questão 17 e que o texto recursal deve 

evitar expressões de deboche, primar pelo respeito e reconhecer tanto a capacidade técnica quanto a lisura 

da banca. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito  de  “meant”  refere-se às  ações desempenhadas anteriormente pelo  sujeito e  o  uso do  pronome 

relativo  para  exercer  tal  função__a  de  sujeito   evita  repetição  de  elemento/elementos anteriormente 

mencionados e dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo”( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20, 
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Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram 

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua, portanto, ratifica-se 

a opção apontada como correta no gabarito preliminar. 

Fonte: 

 Swan, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 
 
 

Questão: 27 

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

O enunciado apresenta características distintas no processo de agregar pessoas, sobretudo em termos 
históricos. O comando da questão é enfático ao pedir a característica contemporânea desse procedimento em 
termos estratégicos. Portanto, contemporaneamente, o processo de agregar pessoas é estratégico quando é 
um meio criativo e inovador de servir às necessidades organizacionais por um longo prazo, com ações 
macroorientadas, transcendedoras e de busca contínua do capital intelectual (Zanelli, Borges-Andrade, & 
Bastos, 2014). 

 
Fonte: 

 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / 
Idalberto Chiavenato. – 3ed. – Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 32 

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

A avaliação de desempenho (AD) pode ser definida como uma análise sistemática do desempenho do 
profissional em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu 
potencial   de   desenvolvimento.   O   objetivo   final   da   AD   consiste,   portanto,   em   contribuir   para   o 
desenvolvimento das pessoas na organização, por meio de planejamento de trabalho e carreiras, 
reestruturação de cargos e salários, e a redistribuição de funções. 

 
Fonte: 

 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3ed. – 
Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 33 

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

O caráter inovador proposto para perspectiva psicodinâmica do trabalho proposta por Dejours é observado na 
proposta de um estudo, no contexto do trabalho, do espaço que separa comportamentos livres dos 
estereotipados; da significação e das formas de sofrimento e da coletividade organizacional; buscando 
intervenções voltadas, portanto, para a organização à qual os indivíduos estejam submetidos (Dejours, 1992). 
Essa perspectiva é situada no campo do infrapatológico ou do pré patológico e tem, orientada pela Psicanálise, 
uma compreensão que, frente a uma situação de agressão ao Ego (proporcionada pela organização), o 
indivíduo defende-se, primeiramente, pela produção de fantasmas, que lhe permitem construir uma ligação 
entre a realidade difícil de suportar, o desejo e a possibilidade de sublimação. 
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Fonte: 

 Dejours, C. (1992). A Loucura do trabalho: Estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez. 

 Jacques, M.G.; & Codo, W. (Orgs.) (2002). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 
Questão: 34 

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

A questão possui enunciado contextualizado e claro na explicação “(...) De acordo com essa perspectiva, a 
alienação consiste no processo de ruptura de vínculo do sujeito com o real e/ou com outrem, sendo, portanto, 
multifatorial, ou seja, mental, social e cultural.”. Portanto, deve ser analisada na íntegra; e embora haja erro 
de digitação na letra D, o entendimento do leitor não fica comprometido tendo em vista o referido enunciado. 
Além disso, de acordo com o comando da questão  “ a alternativa que evidencia a distinção entre  alienação 
mental e alienação social.”, a resposta só pode ser Na alienação mental, há somente a ruptura do sujeito com 
o real, enquanto que, na alienação social, ocorre a ruptura do vínculo do sujeito com o real e com o outro. 

 
Fonte: 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 
 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 

Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 
 

 

Questão: 35 

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

O setor público no Brasil orienta-se, ainda, pelo modelo de gerenciamento, embora este modelo esteja 
iniciando um processo de redirecionamento de foco, isto é, de uma perspectiva burocrática, com estrutura e 
sistemas organizacionais, para uma transformação de práticas e de parâmetros de ações, que valorizam 
conhecimento e as competências individual e organizacional. A referida transformação se pauta em objetivos 
e na atuação dos programas e dos projetos públicos visto que estes evoluem constantemente em razão do 
aprendizado organizacional, dos realinhamentos políticos, do desenvolvimento tecnológico e das alterações 
no contexto interno de governo (Oliveira & Medeiros, 2011). Além disso, “no que se refere a esses 
realinhamentos políticos, Vergara (2007) diz que neles reside a maior dificuldade e o desafio para qualquer 
planejamento estratégico do setor público e, consequentemente, da Gestão de Pessoas que a ele se alinha. A 
cada novo gestor, mudam-se as crenças e os processos, e essa descontinuidade dificulta uma gestão 
estratégica de pessoas. Por isso, faz-se necessária a compreensão do papel da Administração Pública e o 
engajamento dos gestores nesse papel, por meio do compromisso e da capacitação do servidor público”. 

 
Fonte: 

 Barzelay, M. (2005). Gestão pública na prática. Entrevista. sp.gov (versão eletrônica), São Paulo, n. 6, 
set. 2005. Disponível em: <http://www.revista.fundap.sp.gov.br/revista6/paginas/6entrevista.htm>. 
Acesso em: 24 out 2014. 

 Oliveira,  J.A.;  &  Medeiros,  M.P.M.  (2011).  Gestão  de  pessoas  no  setor  público.  Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração, UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB. 

 Vergara, S. C. (2007). Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

http://www.revista.fundap.sp.gov.br/revista6/paginas/6entrevista.htm
http://www.revista.fundap.sp.gov.br/revista6/paginas/6entrevista.htm
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Questão: 36 

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

A  questão  solicita  o  que  deve  ser  DESCONSIDERADO.  Portanto,  para  a  investigação  da  relação  entre 
transtornos psíquicos e de comportamentos com o trabalho é necessário desconsiderar a situação de 
desemprego, tendo em vista que se trata de uma problemática socioeconômica e externa ao ambiente de 
uma determinada organização, sem relação com os transtornos mentais relacionados ao trabalho. 

 
Fonte: 

 Dejours, C. (1992). A Loucura do trabalho: Estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez. 

 Jacques, M.G.; & Codo, W. (Orgs.) (2002). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes. 
 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 

Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 
 

 

Questão: 37 

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

A  variável  TD&E  tem  sido  o  foco  de  pesquisadores  e  profissionais  no  âmbito  do  comportamento 
organizacional, sobretudo nos seguimentos de mudanças de condutas, tipologias de lideranças e gestão 
estratégica de pessoas, dentre outros. Em estudos mais recentes, isto é, da última década, a abordagem 
sistêmica tem sido adotada por estudar o treinamento nas organizações por meio da investigação de variáveis 
capazes de influenciar o resultado do treinamento no trabalho ao qual os indivíduos estão submetidos, além 
dos níveis de reação, aprendizagem e comportamento. 
Fonte: 
Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 
Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 38 

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

O tema abordado na questão compreende os tópicos 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do conteúdo programático discriminado 
no edital. Tema este que pode ser estudado em Chiavenato (2008), Fischer (2002) e sobretudo em Zanelli, 
Borges-Andrade, e Bastos (2014). 

 
Fonte: 

 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / 
Idalberto Chiavenato. – 3ed. – Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 39 

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

O tema abordado nessa questão compreende os tópicos 1, 8, 10, 12 do conteúdo programático assinalado no 
edital e conforme a teoria de resposta ao item, as asserções para julgamento dos itens em verdadeiros ou 
falsos, não prejudica a mensuração do conhecimento do candidato. Tendo isso em vista, o desempenho das 
tarefas em uma organização é favorecido, de maneira geral, quando uma equipe de trabalho tenha 
amadurecido no ambiente organizacional, passando, portanto, por diferentes estágios de desenvolvimento. 
Esses estágios não obedecem a uma ordem sequencial e durante o curso de desenvolvimento dos mesmos, é 
possível que uma equipe exiba “comportamentos de boicote” ou mesmo, e o mais provável, falta de 
maturidade para atingir o estágio final. Isso significa que essa equipe está sempre sujeita ao retorno a uma 
etapa anterior do desenvolvimento, bem como nunca possa atingir o fim dos estágios. 
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Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 
2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 41 

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

No contexto de uma organização as competências podem ser agrupadas em: 
(1) Competências essenciais: trata-se das competências básicas para o sucesso de uma organização em relação 
ao ambiente externo – clientes, sociedade, concorrentes. As organizações devem identificar as competências 
essenciais, tendo em vista que são imprescindíveis para a eficácia organizacional; 
(2) Competências de gestão: refere-se à gestão de recursos (financeiros, comerciais, produtivos etc.), e como 
estes recursos são utilizados para a obtenção de melhores resultados, garantindo a eficiência interna; 
(3) Competências organizacionais: estão relacionadas à vida íntima da organização, à sua cultura corporativa, 
ao modo como a organização se articula para a realização do trabalho organizacional. 
Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 
2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 46 

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

O tema explorado nessa questão abrange aqueles destacados nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 17 do conteúdo 
programático explicitado no edital e pode ser estudado em Chiavenato (2008), Fischer (2002) e principalmente 
em Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014). 

 
Fonte: 

 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / 
Idalberto Chiavenato. – 3ed. – Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 48 

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

O tema explorado nessa questão abrange aqueles destacados nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 17 do conteúdo 
programático explicitado no edital e pode ser estudado em Chiavenato (2008), Fischer (2002) e principalmente 
em Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014). 

 
Fonte: 

 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / 
Idalberto Chiavenato. – 3ed. – Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 

 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 
Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Questão: 57 

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

O tema explorado nessa questão abrange aqueles destacados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 15 e 17 do conteúdo 
programático explicitado no edital e pode ser estudado em Chiavenato (2008), Fischer (2002) e principalmente 
em Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014). 

 
Fonte: 
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 Chiavenato, I. (2008). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / 
Idalberto Chiavenato. – 3ed. – Rio de Janeiro: Elsevier. 

 Fischer, A.L. (2002). As Pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente. 
 Zanelli,  J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no 

Brasil. 2ed. Porto Alegre: Artmed. 
 

 

Questão: 58 

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

De acordo com Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014), a cultura e o clima organizacionais são ferramentas 
basais para o plano de desenvolvimento estratégico de uma organização, por considerar que (a) a cultura 
organizacional influencia a conduta e o desempenho dos membros da organização, pois estabelece os padrões 
comportamentais característicos, aceitos e estabelecidos na organização; e que (b) estudos referentes ao 
efeito da cultura no comportamento e no desempenho dos indivíduos explicam os motivos pelos quais 
determinados incentivos financeiros possuem efeito somente em determinados grupos. 
Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 
2ed. Porto Alegre: Artmed. 

 
 

 
Cargo: Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração 

 
 

Questão: 02 

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

“Diante dos pronomes possessivos o artigo definido é optativo. Portanto, se o termo antecedente reger a 

preposição “a”, o acento grave será optativo”. 

Nessa frase, a expressão “em meio a” é constituída da preposição “a” e o pronome “sua” está precedido de 

artigo. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 
 
 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  (A  e  B)  para  essa  questão,  pois  o  consumo  é  uma  atitude  consciente  e  o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 04 

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

“Não se usa artigo depois desse pronome ( cujos os defeitos, cujas as folhas). Se o verbo ou o nome exigir 

preposição, esta aparece antes desse pronome”. 

Na frase da alternativa E ( e a cuja diferenciação se refere o autor para distinguir um do outro) o verbo 

“referir” exige a preposição “a”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio- Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 
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Questão: 05 

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

O futuro simples do subjuntivo deve ser usado nas orações adverbiais condicionais, conformativas, temporais, 
proporcionais, etc.A oração dessa questão é uma subordinada adverbial temporal, portanto o verbo usado 
está no futuro do subjuntivo. 
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio- Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 

 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira (paroxítona terminada em 

ditongo) e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é a quinta, pois a palavra “hábitos” é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 
 
 

Questão: 07 

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

O pronome demonstrativo “este” deve ser usado em referência a seres que se encontram perto do falante 

(Este produto que tenho nas mãos...) 

“Nesse”  é  usado  em  referência  ao  que  está  na  outra  pessoa  (Quantas  pessoas  consomem  produtos 

industrializados nesse país da Europa) 

“Neste” deve ser usado em referência a um momento presente ou que ainda não passou (Neste século, 

consumimos muitos produto importados). 

“Isto” deve ser usado em referência àquilo de que estamos tratando (Tudo isto que estou dizendo sobre o 

consumo já é ultrapassado). 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
 
 

Questão: 09 

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

Dentro do contexto da charge apresentada, o trecho “O consumo é visto como algo que credencia as pessoas 

e dá acesso a um mundo ilusório de perfeição e felicidade” (5º§) ratifica o que está escrito na fala das 

personagens. A questão solicitava a adequação do excerto em relação à charge e não ao texto em questão. 

Fonte: O próprio texto 
 
 

Questão: 10 

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

A oração “para que a gente se sinta bem” expressa a finalidade do que está declarado na oração principal e foi 

introduzida pela locução conjuntiva “para que”. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 
 
 

Questão: 12 

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

A charge em questão possui uma linguagem mista, uma vez que lança mão da linguagem verbal e não-verbal. 

No entanto, os elementos presentes na imagem ( linguagem não-verbal) nos dão subsídios suficientes que nos 



80 
 

permite concluir que a oposição entre o bem-sucedido e o fracassado está na representação do tipo 

“fracassado” que não dispõe de nenhum bem material em contraposição do bem-sucedido que dispõe de 

carro e celular, mas pela sua fisionomia tem sua tranqüilidade abalada. A charge contrapõe duas situações e 

somente elas devem ser levadas em conta para responder a questão. O que extrapola a charge é suposição e a 

questão exigia uma resposta precisa diante do que estava sendo apresentado. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 13 

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

A alternativa está bem analisada. Foi feita uma análise e uma dedução pelo raciocínio, através da leitura do 6º 

e 7º parágrafos para se chegar a alternativa correta. Deduzir pelo raciocínio é uma das definições do verbo 

“inferir”. 

Fonte: Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Editora Nova Fronteira 
 
 

Questão: 14 

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

O superlativo absoluto sintético do adjetivo “simples” é “simplicíssimo”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 
 
 

Questão: 15 

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

Além da função morfológica exercida tanto pela preposição quanto pelo artigo a presença ou a ausência de 
artigo assume um papel decisivo na precisão do sentido que se quer dar a um texto. O artigo pode 
particularizar ou generalizar o substantivo a que se refere. A preposição além de ter o papel de ligar palavras, 
apresenta valor semântico, isto é significado próprio. 
Fonte : CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva. Texto, Semântica e 
Interação. 

 

 

Questão: 16 

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

A palavra “consumidores” está exercendo a função de sujeito na frase do enunciado da questão. A única 
alternativa em que a palavra sublinhada está exercendo a mesma função é a “A”. (Isto). 
Fonte: Pasquale & Ulisses. Gramática da Língua portuguesa. Editora Scipione 

 
 

Questão: 17 

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

A palavra “insolente” pode também substituir a palavra “ousado”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia) – Editora Objetiva 
 
 

Questão: 18 

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

O texto “O novo consumidor engajado” é de caráter informativo e como tal tem como base informar sobre 

algo. O autor informa sobre o consumidor e sua postura na sociedade. Ele não expõe pontos de vista, ele 

apenas relata como age esse consumidor e como a sociedade o recebe. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 19 

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

“Os pronomes pessoais do caso oblíquo o, os, a, as podem sofrer alterações fonológicas depois de certas 

terminações verbais. Se a forma verbal terminar em –z,-s ou –r, o pronome assume a forma lo, los, la ou las”. 

Na alternativa C não é esse o caso pois o verbo “influenciar” está conjugado na 3ª pessoa do singular do 

presente do indicativo e essa forma não termina em r, s, ou z. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Edtiora Scipione 
 
 

Questão: 20 

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

Nessa  questão  as  palavras  “tipos”,  “equidade”,  “consumidor”  e  “eficiência”  são  substantivos.  A  palavra 

“nítida” é um adjetivo. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 
 
 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  para  essa  questão.  Na  alternativa  “B”  o  adjetivo  “tradicional”  não  está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 
 
 

Questão: 23 

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

Na frase “Elaborou-se novas leis” o “se” é pronome apassivador pois está acompanhado o verbo “elaborar que 

é transitivo direto. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração “novas leis”. 

Na oração “Vossa Excelência é generoso” o verbo “é” (ser) está conjugado na 3ª pessoa do singular e os 

pronomes de tratamento levam o verbo para essa pessoa. Esse pronome pode se referir a uma pessoa do sexo 

masculino como do sexo feminino. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 
 
 

Questão: 26 

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

O pretérito mais que perfeito do indicativo do verbo “vir” é “vieram”. 
Fonte : Saccocni, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 

 

 

Questão: 28 

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

A palavra “fácil” recebe o acento gráfico por ser uma palavra paroxítona terminada em “l”. As demais palavras 
foram acentuadas porque são Paroxítonas terminadas em ditongo. 
Fonte : Escrevendo pela nova ortografia - Instituto Antônio Houaiss  - Publifolha 

 

 

Questão: 29 

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

Na charge, no jornal que o homem lê está escrito “lei do lixo”. Não há uma busca por outras pessoas. A única 

alternativa que contempla essa questão é a letra C. 
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Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 30 

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

O objetivo dessa questão era identificar a locução adjetiva correspondente aos adjetivos sublinhados. “De 

leve”  não  corresponde  ao  adjetivo  “subliminar”  ao  passo  que  “do  sujeito”  corresponde  ao  adjetivo 

“subjetivo”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – editora atual. 
 
 

Questão: 31 

Recurso prejudicado. 
A alternativa requerida nas razões recursais é a alternativa apontada como correta no gabarito preliminar 
publicado. 

 

 

Questão: 32 

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

Nessa questão, não é necessário calcular o valor da parcela. Basta encontrar o valor futuro da dívida e trazê-lo à 
data focal 1, visto que se passou um ano. A decisão do gesto – situação hipotética da questão – está entre (a) 
pagar a primeira parcela normalmente ou (b) resgatar a dívida que possui junto ao banco. 
A resolução ocorre em duas etapas: 
1. Primeiro, é necessário calcular o montante da dívida (valor ao final de 3 anos): 
Como a taxa é anual, o período também o será. Assim, M = C x (1+i)n = 1.000.000 x (1+0,1)3 = 1.331.000. 
2. Em seguida, como se pretende resgatar a dívida com 2 anos de antecedência (vide no comando da questão 
que já se passou um ano desde a data do empréstimo), calcula-se o valor do resgate: 

An = N x , sendo N o valor futuro da dívida, isto é, 1.331.000. Logo, 1.331.000 x . 

De acordo com a tabela em anexo, o FVP (Fator de Valor Presente) para 2 períodos e taxa de 5% é 0,9070. 
Logo, 1.331.000 x 0,9070 = 1.207.217,00. 

 
Fonte: MINELLO, Roberto Domingos. Matemática Financeira. Apostilas Solução. 

ROSS; WESTERFIELD; JORDAN. Princípios de Administração Financeira. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 

 

Questão: 33 

Recurso prejudicado. 
A alternativa requerida nas razões recursais é a alternativa apontada como correta no gabarito preliminar 
publicado. 

 

 

Questão: 36 

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

Analisando-se a fórmula do VPL: VPL = VP(FC) – IN, e do Valor Presente de cada Fluxo de Caixa: , 

em conjunto ao conceito dos referidos autores “quanto maior for o piso mínimo de retorno exigido para o 
projeto (TMA), menor será o VPL” constata-se que o gráfico que melhor representa essa relação é a alternativa 
B: 
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De fato, a alternativa D não pode ser considerada, visto que essa relação não é linear. 
 

 

Fonte: ROSS; WESTERFIELD; JORDAN. Princípios de Administração Financeira. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
CLEMENTE, Ademir; SOUZA, Alceu. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos: Fundamentos, 

Técnicas e Aplicações. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 

 

Questão: 37 

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

Ao citar o nome do personagem fictício na questão – Fabrício – a questão deixa claro a que questão anterior 
se refere de modo que a existência da questão 36 entre elas não justifica sua anulação. 

 
Desenvolvendo-se, o quadro de pagamento pelo sistema price, verifica-se que: 

 
Mê 
s 

Saldo 
Devedor 

Amortizaçã 
o 

Juros Parcela 

0 60.000,00 - - - 

 
1 

 
49.141,52 

 
10.858,48 

 
3.000,00 

13.858,4 
8 

... ... ... ... ... 
 

No sistema price, sabe-se que: Parcela = Amortização + Juros. Logo, Amortização = 13.858,48 – 3.000,00 = 
10.858,48. 
Assim, o saldo devedor (Saldo Devedor = Saldo Devedor anterior – Amortização) após a quitação da primeira 
parcela será: 60.000,00 - 10.858,48 = R$ 49.141,52. 
Fonte: ROSS; WESTERFIELD; JORDAN. Princípios de Administração Financeira. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

http://www.matematicadidatica.com.br/SistemasAmortizacao.aspx. Acesso em: 15/12/14. 
 

 

Questão: 38 

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

De acordo com o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) a função CONT.SE é utilizada para contar 

o número de células dentro de um intervalo que atendem a uma determinada condição. A função CONT.NUM 

tem como finalidade contar o número de células que contém números. 

O recurso é improcedente. 

Fonte:  https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTSE-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTSE-e0de10c6- 

f885-4e71-abb4-1f464816df34?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR 

https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTN%C3%9AM-Fun%C3%A7%C3%A3o- 

CONTN%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR 
 

 

Questão: 39 

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

No navegador Internet Explorer 11 o recurso de exclusão de histórico pode ser utilizado para ajudar o usuário 

a proteger a sua privacidade. De acordo com as instruções disponibilizados pelo fabricante da ferramenta em 

http://www.matematicadidatica.com.br/SistemasAmortizacao.aspx
http://www.matematicadidatica.com.br/SistemasAmortizacao.aspx
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTSE-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTSE-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTSE-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTSE-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTSE-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTSE-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTN%C3%9AM-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTN%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%20
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTN%C3%9AM-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTN%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%20
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/CONTN%C3%9AM-Fun%C3%A7%C3%A3o-CONTN%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c?ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%20
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questão (MICROSOFT), o único item apresentado como alternativa que não pode ser excluído através deste 

recurso são os arquivos de spam. 

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/manage-delete-browsing-history-internet- 

explorer?ocid=ie_delete_history#ie=ie-11-win-7 
 

 

Questão: 42 

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

De acordo com as informações disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o 

procedimento para adicionar uma nova página em branco em um documento, é clicar na guia inserir e no 

grupo páginas clicar na opção página em branco. 

O recurso é improcedente. 

Fonte:   https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3- 

b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&ui=pt-BR&rs=pt- 

BR&ad=BR#BM1 
 

 

Questão: 46 

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

Sustenta o recurso que a questão de n° 46 possui 2 (duas) alternativas “incorretas”, sendo elas a alternativa 
“B”, como consta no gabarito oficial, e a alternativa “D” que também, supostamente,  estaria INCORRETA. 
Sustenta-se ainda, que a alternativa “C” possui um “erro de digitação no texto”, portanto, tornando-a também 
INCORRETA. Com relação à alternativa “D”, segundo POZO (2008) “além de manusear mercadorias a granel, 
esse meio de transporte também leva bens de alto valor, principalmente operadores internacionais, que 
costumam transportar em contêineres”. Já para BALLOU (2009) “afora manusear mercadorias a granel, 
transportes hidroviários também levam bens de alto valor, principalmente operadores internacionais”.Com 
base nisso, conclui-se, que a alternativa “D” encontra-se “CORRETA”. Já com relação à alternativa “C”, sobre o 
sistema de transporte dutoviário, há realmente a ocorrência de um erro de digitação, na verdade, onde se lê 
“24 horas por dia de trabalho em descanso”, o correto seria “24 horas por dia de trabalho sem descanso”. No 
entanto, analisando o conteúdo da alternativa como um todo e o sentido do que está se af irmando sobre as 
características desta modalidade de transporte, entende-se que o erro não compromete o julgamento correto 
do candidato sobre a verdadeira alternativa INCORRETA da questão de n° 46, uma vez que, a alternativa “B” 
(gabarito oficial), possui um número considerável de elementos explicitamente “in co rret o s”  sobre o  
modal “ferroviário”. Diante do exposto, o presente recurso é IMPROCEDENTE.  Manter o Gabarito. 

 

Fonte: 
 

   POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2008 

   BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo 
 
 
Questão: 47 

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

Sustenta o recurso, que na questão de n° 47, há ausência de uma alternativa correta. As razões recursais 
apresentam uma discordância com relação ao gabarito oficial da questão, letra “A”, e ainda, sustenta que a 
alternativa “C” encontra-se também INCORRETA. Com relação à discordância do gabarito, letra “A”, é 
importante ressaltar que ao analisar o conteúdo da questão, conclui-se, que a mesma apresenta uma 
conceituação incorreta de “visão”. Esta definição errada, por si só, já seria o suficiente para tornar a questão 
incorreta, no entanto, além disso, segundo CHIAVENATO (1999), o processo administrativo é constituído pelo 

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/manage-delete-browsing-history-internet-explorer?ocid=ie_delete_history%23ie%3Die-11-win-7
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/manage-delete-browsing-history-internet-explorer?ocid=ie_delete_history%23ie%3Die-11-win-7
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/manage-delete-browsing-history-internet-explorer?ocid=ie_delete_history%23ie%3Die-11-win-7
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3-b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&amp;ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%23BM1
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3-b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&amp;ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%23BM1
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3-b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&amp;ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%23BM1
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3-b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&amp;ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%23BM1
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-uma-p%C3%A1gina-174fedd3-b4e5-42e4-a4d0-5e25127a1404?CorrelationId=1ba90669-93d5-4e31-89af-3d903e03cc08&amp;ui=pt-BR&amp;rs=pt-BR&amp;ad=BR%23BM1
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“planejamento,  organização,  direção  e  controle”,  ou  seja,  “visão”  não  é  uma  função  administrativa  e, 
portanto, não compõe o processo administrativo. Com relação à alternativa “C”, afirma-se que a mesma 
encontra-se  CORRETA.   Para   tanto,   CHIAVENATO   (1999)  afirma  que   a   direção  é   a   terceira   função 
administrativa, estando relacionada com a ação e direcionada com a atuação sobre os recursos humanos, 
cargos e funções. Diante do exposto, o recurso em questão é IMPROCEDENTE.  Manter o Gabarito. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 6° ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
Questão: 48 

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

Sustenta o recurso, que o tema abordado na questão de n° 48 difere do tema cobrado no edital e, portanto, 
não poderia ser cobrado na prova. Ocorre que o termo “nível de serviço”, abordado na presente questão, está 
intimamente ligado ao conteúdo “Logística e gerenciamento de cadeias de suprimento” Para BALLOU (2009) 
“o nível de serviço logístico é o fator – chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a 
seus clientes para assegurar a sua fidelidade”. Sustenta o recurso também, que a alternativa “E” estaria 
também correta, no entanto, nesta alternativa há a existência de vários elementos incorretos, pois o nível de 
serviço não é algo estático, ele deve ser adaptado de acordo com a realidade do mercado e de acordo com as 
necessidades de cada cliente. Desta forma, a alternativa “E” está INCORRETA. Diante do exposto o recurso é 
IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2008 

 BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Questão: 51 

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

Sustenta o recurso que na questão de nº 51 não há uma alternativa INCORRETA, uma vez que todas estariam 
CORRETAS, desta forma, não haveria como atender ao comando da questão. No entanto, a alternativa “D”, 
 “e st o qu e   d e   pro du t o s   em   p ro cesso ”  ,  apesar  de  ser  uma  das  mais  importantes  categorias  de  
estoques existentes, não traz de forma correta a sua definição, que vem logo a seguir. Entende-se, que o 
candidato ao julgar a alternativa, deve entender e interpretar o texto da alternativa como um todo, não 
somente uma parte dela. Estando o nome da categoria de estoque correta, mas a sua definição não,  
então,  a alternativa está comprometida, levando à  sua  INCORREÇÃO, atendendo assim  o  comando  da  
questão. Sustenta ainda  o recurso, que a alternativa “A” traz uma definição errada de “estoques de 
materiais”. Para MARTINS (2009), “estoque de materiais são todos os itens utilizados nos processos de 
transformação de produtos acabados”. Diante do exposto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: MARTINS, Petrônio G. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3° ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

 

 

Questão: 55 

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

Segundo Ribeiro (2010), o  objetivo da contabilidade é o estudo e o controle do patrimônio e de suas 
variações visando ao fornecimento de informações que sejam úteis para a tomada de decisões econômicas. 
Dentre as informações destacam-se aquelas de natureza econômica, financeira e patrimonial. 

Para Iudícibus (2009), o objetivo da contabilidade é fornecer aos usuários, independentemente de sua 
natureza, um conjunto básico de informações que deve atender bem a todos os tipos de usuários. 
Fonte: 

 IUDÍCIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade Atlas, 2000. P.19 
 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 7 ed, São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Questão: 56 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão solicita que seja apontada a  alternativa INCORRETA em relação ao Passivo, 
sendo a única delas a apresentada na letra E – liquidação das obrigações não exigíveis será reclamada no 
momento do seu vencimento. 

O passivo apresenta todas as origens de recursos da entidade, sendo dividido em passivo exigível, que 
evidencia toda a obrigação que a empresa tem com terceiros, e sendo portanto o grupo onde são 
apresentadas as obrigações exigíveis, que no momento em que vencer poderão ser cobradas; e em passivo 
não exigível, representado pelo Patrimônio Líquido, que apesar de ser também uma obrigação ou dívida, não 
será reclamada, uma vez que é uma obrigação para com os proprietários da entidade. 

Nesse sentido, referir-se aos recursos de terceiros da entidade não descaracteriza ou torna a opção 
inválida, tendo em vista que, os mesmos constituem-se em fontes ou origens de recursos da entidade. O fato 
de haver “alteração completa do sentido da frase” conforme alegado, não constitui-se em tornar a alternativa 
incorreta. Outro ponto é que, “capital de terceiros da entidade podem não estar ligados à entidade em 
questão” é um argumento absolutamente inválido, considerando que, como um recurso de terceiro, que por 
sua vez corresponde a uma das origens dos recursos aplicados sob a forma de bens e direitos, podem não 
estar diretamente ligados à entidade? 

Dessa forma, o gabarito da questão deve ser mantido, tendo em vista que a “alteração de sentido da 
frase” não a torna incorreta, e o questionamento feito utilizando-se tal argumento não possui nenhum tipo de 
embasamento técnico dentre a teoria contábil. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
Questão: 57 

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

O comando da questão foi claro ao solicitar o valor do  patrimônio líquido.  Considerando que pela equação 
patrimonial: Ativo = Passivo (exigível) + Patrimônio Líquido e com os dados da questão temos que: 

 
ATIVO PASSIVO 

Caixa 1.000,00 Fornecedores 1.800,00 

Estoques 3.000,00 Contas a Pagar 700,00 

Clientes 2.000,00   

Imóveis 7.000,00 Patrimônio Líquido 10.500,00 

Total Ativo 13.000,00 Total Passivo 13.000,00 
 

Assim: 
Ativo = Caixa, Clientes, Estoques, Imóveis = 13.000,00 
(-) Passivo = Fornecedores, Contas a Paga = 2.500,00 
(=) Patrimônio Líquido = 10.500,00 

 
Fonte: MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

Questão: 58 

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

O comando da questão foi claro ao solicitar o valor do lucro bruto, e de acordo com a estrutura da DRE temos: 

 
Vendas Brutas 100.000,00 

Devolução de Vendas (5.000,00) 
ICMS sobre vendas (18.000,00) 
Vendas Líquidas 77.000,00 
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CMV (53.000,00) 

Lucro Bruto 24.000,00 

Despesas Operacionais (11.000,00) 
Lucro Operacional 13.000,00 

Provisão Imposto de Renda (3.120,00) 
Lucro Líquido 9.880,00 
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O valor de 9.880,00 corresponde ao lucro líquido. 
Fonte: MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

Questão: 59 

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

O critério de atribuição de preços aos inventários denominado PEPS – primeiro que entra, primeiro que sai, 
considera que as baixas são dadas a partir das primeiras compras, ou seja, as mais antigas. Dessa maneira, o 
valor do estoque será sempre baseado nas compras mais recentes, pois as últimas compras são as que são 
baixadas por último. 
O comando da questão é claro ao solicitar o critério de atribuição dos preços, e pelo critério UEPS, o estoque 
sempre será baseado nas compras mais antigas, pois as compras mais recentes ou últimas são baixadas 
primeiro. 
Fonte: Equipe de professores FEA/USP. Contabilidade introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
Questão: 60 

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

O comando da questão é claro ao solicitar o valor do ICMS que a empresa deverá recolher (pagar) no período, 
considerando o regime normal de apuração do imposto e uma alíquota de 18%. 

Dessa forma, com vendas de 40.000,00 o ICMS S/ VENDAS corresponde a 7.200,00 e o ICMS na 
compra, considerando o valor de 21.000,00 é de 3.780,00. A empresa deve recolher a diferença entre o ICMS 
na venda e o ICMS na compra, dessa forma: 

 
Operação Valor Alíquota Valor Observação 

Vendas 40.000,00 18% 7.200,00 ICMS na venda 

 
Compras 

 
21.000,00 

 
18% 

 
(3.780,00) 

ICMS na compra (a 
recuperar) 

   3.420,00 ICMS a recolher 
 

Fonte: FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 13 ed. São Paulo: Atlas. 
 
 

 
Cargo: Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Contabilidade 

 
 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  (A  e  B)  para  essa  questão,  pois  o  consumo  é  uma  atitude  consciente  e  o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira (paroxítona terminada em 

ditongo) e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é a quinta, pois a palavra “hábitos” é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 
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Questão: 07 

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

Na alternativa “B” as respostas são: este – nesse – neste –  ISTO. Na alternativa “E” as respostas são: este – 

nesse – neste - ISSO. 

Fonte: A própria questão 
 
 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  para  essa  questão.  Na  alternativa  “B”  o  adjetivo  “tradicional”  não  está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 
 
 

Questão: 31 

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

A questão deverá ser anulada, uma vez que oferece duas alternativas de resposta: A e B. 
Fonte: Contabilidade Geral, Editora Impetus. 

 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 

A venda mercadorias é um fato misto, uma vez que altera o Caixa (aumenta o ativo), diminui o estoque 
(diminui o ativo) e aumenta ou diminui o Patrimônio Líquido (altera o passivo não exigível). 
Como não há no enunciado menção a lucro ou a prejuízo a alternativa deverá ser alterada para letra “A”. 
Fonte: Contabilidade Geral, Editora Impetus. 

 
 

Questão: 54 

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

O saldo da coluna de débitos é de $ 150.000. Se $ 20.000 retificam o ativo e $ 10.000 é conta retificadora do 
patrimônio líquido, teremos que tanto o ativo quanto passivo terão saldo de $ 120.000. (150.0000 – 20.000 – 
10.000). Ratifica-se o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Geral, Editora Impetus. 

 
Questão: 58 

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

A uma taxa de juros simples de 2,5% o exercício de 20x4 terá 5.000 de juros (mês de setembro, mês de 
outubro, mês de novembro e mês de dezembro). Ratifica-se o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Geral, Editora Impetus. 

 
 

Questão: 60 

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

Despesa de um próximo exercício paga adiantada, deve ser contabilizada como Despesa Antecipada. Aluguéis 
ativos são receitas recebidas pela locação de imóveis. Ratifica-se o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Geral, Editora Impetus. 
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Cargo: Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Informática 
 
 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  (A  e  B)  para  essa  questão,  pois  o  consumo  é  uma  atitude  consciente  e  o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 
 
 

Questão: 05 

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

O futuro simples do subjuntivo deve ser usado nas orações adverbiais condicionais, conformativas, temporais, 

proporcionais, etc. A oração dessa questão é uma subordinada adverbial temporal, portanto o verbo usado 

está no futuro do subjuntivo. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio- Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
 
 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira (paroxítona terminada em 

ditongo) e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é a quinta, pois a palavra “hábitos” é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 
 
 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há  duas  respostas  corretas  para  essa  questão.  Na  alternativa  “B”  o  adjetivo  “tradicional”  não  está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 
 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 
 

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

fundamentações supraelencadas. 
 

 

Publique-se, 
 
 

2 de março de 2015. 
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