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CONCURSO PÚBLICO 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar do curso de formação conforme disposto no EDITAL 
DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 1 – INMETRO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

548005974 Edson Lopes Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548016297 
Andreia Regina Do Carmo 
Oliveira Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Administração Geral e Pública 

548010598 Fabio Da Silva Gregorio 
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 

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

548018557 Givanildo Leandro De Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 

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

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

548020185 Rafael Augusto Mello De Souza Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 

548018317 Eduardo Mota Hoppe 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

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: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material suscitado não tem o condão de tornar falsa a assertiva indicada como correta no gabarito 

preliminar, tampouco de induz ao erro os candidatos, mormente se for considerada a inexistência de outra 

alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  Ante o exposto e em razão da fragilidade dos argumentos 

recursais, improcedente o recurso. 

 
Questão: 59 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material apontado não altera o conteúdo da assertiva de modo a torná-la adequada ao que se exige no 

enunciado. Assim, diante da fragilidade do argumento recursal, improcedente o recurso.  

 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ato administrativo pressupõe, além de outros requisitos, a existência de um regime jurídico de direito 

público. Assim, os atos de natureza particular praticados em uma repartição pública, como compras de 

pequena monta, não são considerados atos administrativos. 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo III – Direitos e Deveres do Servidor 

Público. 

 
 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas dispõem que o tema abordado na questão não poderia ter sido cobrado na 

prova, por se tratar de um conteúdo retirado de uma figura. No entanto, cumpre ressaltar que o conteúdo 

utilizado para a construção da referida questão não foi retirado de uma figura, mas sim do texto localizado na 

página 35 da Apostila do Curso de Formação, conforme a seguir: "O Inmetro possui diversos projetos e planos 

de ação vinculados às orientações estratégicas do Plano Brasil Maior, organizados por meio dos eixos 

“Promoção da Justa Concorrência e Proteção ao Cidadão, Infraestrutura Básica para a Qualidade – Metrologia, 

Apoio à Inovação Tecnológica na Empresa e Apoio à Competitividade Sistêmica do Estado Brasileiro”. A 

alternativa "E" é a única que não está inserida no texto e que foge do contexto e dos temas que são abordados 

neste curso de formação, portanto é a única alternativa INCORRETA.  

Fonte: Apostila Curso de Formação do Inmetro 2014/2015 - Planejamento e Gestão  
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Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art.37, caput), significa que o administrador público está, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do bem comum, e deles não 

pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, conforme o caso”. Logo, é incorreto afirmar que a responsabilidade disciplinar estaria restrita ao 

descumprimento de regras administrativas internas. 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo III – Direitos e Deveres do Servidor 

Público. 

 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ato administrativo pressupõe, além de outros requisitos, a existência de um regime jurídico de direito 

público. Assim, os atos de natureza particular praticados em uma repartição pública, como compras de 

pequena monta, não são considerados atos administrativos. 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo III – Direitos e Deveres do Servidor 
Público. 
 
 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Ciências Contábeis 
 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item 3.1.2 da página 52 da apostila do curso de formação do INMETRO reza o seguinte: 

3.1.2. Verificação de instrumentos de medição 

Realizada principalmente pelos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I). 

Para alguns instrumentos de medição, a verificação inicial e a verificação após reparo podem ser feitas com 

base na declaração de conformidade às exigências metrológicas legais aplicáveis. A declaração é realizada pelo 

responsável pelo instrumento (fabricante, importador ou detentor do instrumento, dependendo do tipo de 

verificação envolvida). A declaração é autorizada com a condição de que o responsável pelo instrumento 

possua um sistema de gestão da qualidade implantado e aprovado por organismo legalmente qualificado. 

Deve ser comprovado que o programa de gestão da qualidade para instrumentos de medição atende aos 

requisitos estabelecidos nos regulamentos técnicos metrológicos pertinentes. O sistema de gestão da 

qualidade do declarante deve ser validado periodicamente. A autorização para declarar a conformidade de 

instrumento de medição é dada pela Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro. 

Sendo assim, conforme os trechos acima sublinhados, constata-se que a letra “E” está correta e a letra “D” 

incorreta. 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo II – Tecnologia Industrial Básica. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material indicado na assertiva não tem o condão de alterar o seu conteúdo, tornando-a falsa, como 

pretende fazer crer o recurso. Assim, diante da fragilidade do argumento recursal, improcedente o recurso.  
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Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Comunicação / Ouvidoria 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de n° 20 deve ser anulada. As razões recursais apresentadas dispõem que o 

tema abordado na questão não poderia ter sido cobrado na prova, por se tratar de um conteúdo retirado de 

uma figura. No entanto, cumpre ressaltar que o conteúdo utilizado para a construção da referida questão não 

foi retirado de uma figura, mas sim do texto localizado na página 35 da Apostila do Curso de Formação, 

conforme a seguir: "O Inmetro possui diversos projetos e planos de ação vinculados às orientações estratégicas 

do Plano Brasil Maior, organizados por meio dos eixos “Promoção da Justa Concorrência e Proteção ao 

Cidadão, Infraestrutura Básica para a Qualidade – Metrologia, Apoio à Inovação Tecnológica na Empresa e 

Apoio à Competitividade Sistêmica do Estado Brasileiro”. A alternativa "E" é a única que não está inserida no 

texto e que foge do contexto e dos temas que são abordados neste curso de formação, portanto é a única 

alternativa INCORRETA.  

Fonte: Apostila Curso de Formação do Inmetro 2014/2015 - Planejamento e Gestão  

 

 

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Controle e Execução Interna 
 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de n° 10 a alternativa "B" - Processos como um objetivo estratégico - 

possui uma terminologia incorreta, uma vez que "processos" não são um objetivo estratégico, mas sim, a 

implementação da gestão por processos. Cumpre ressaltar que a questão de n° 10 foi elaborada utilizando-se 

como referência o conteúdo da Apostila do Curso de Formação. O comando desta questão solicita ao 

candidato que aponte, dentre as alternativas apresentadas, aquela que não pode ser considerada como uma 

das iniciativas da gestão de processos do Inmetro. Desta forma, apenas a alternativa "D" - Pesquisa de Clima 

no Ambiente Organizacional não é apontada, segundo a referência, como uma destas iniciativas, sendo esta 

portanto a única alternativa INCORRETA.  

Fonte: Apostila Curso de Formação do Inmetro 2014/2015 - Planejamento e Gestão  

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art.37, caput), significa que o Administrador público está, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do bem comum, e deles não 

pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, conforme o caso”. Logo, é incorreto afirmar que a responsabilidade disciplinar estaria restrita tão 

somente ao descumprimento de regras administrativas internas. 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo III – Direitos e Deveres do Servidor 
Público. 
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Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de n° 09, a alternativa "A" poderia ser interpretada como CORRETA. As 

razões recursais dispõem que os "materiais, insumos, energia e informações" podem sim ser considerados 

como "SAÍDAS". Sustenta o recurso que a alternativa "B" estaria INCORRETA. As razões recursais dispõem que, 

ao contrário do que consta na alternativa, nem todo insumo é transformado. Cumpre ressaltar que a referida 

questão foi elaborada tendo como referência a Apostila do Curso de Formação. Conforme o gabarito, a 

alternativa "A" está INCORRETA, pois na página de n° 43, os materiais, insumos, energia e informações são 

apontados como exemplo de "entradas" e não de "saídas". Já a alternativa "B", também está apoiada no 

conteúdo da referência. De acordo com o texto da página de n° 43: "As entradas, ou insumos, são os 

elementos transformados ao longo da sequência de atividades do processo", desta forma, esta alternativa está 

CORRETA.  

Fonte: Apostila Curso de Formação do Inmetro 2014/2015 - Planejamento e Gestão  

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas dispõem que o tema abordado na questão não poderia ter sido cobrado na 

prova, por se tratar de um conteúdo retirado de uma figura. No entanto, cumpre ressaltar que o conteúdo 

utilizado para a construção da referida questão não foi retirado de uma figura, mas sim do texto localizado na 

página 35 da Apostila do Curso de Formação, conforme a seguir: "O Inmetro possui diversos projetos e planos 

de ação vinculados às orientações estratégicas do Plano Brasil Maior, organizados por meio dos eixos 

“Promoção da Justa Concorrência e Proteção ao Cidadão, Infraestrutura Básica para a Qualidade – Metrologia, 

Apoio à Inovação Tecnológica na Empresa e Apoio à Competitividade Sistêmica do Estado Brasileiro”. A 

alternativa "E", é a única que não está inserida no texto e que foge do contexto e dos temas que são 

abordados neste curso de formação, portanto é a única alternativa INCORRETA.  

Fonte: Apostila Curso de Formação do Inmetro 2014/2015 - Planejamento e Gestão  

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão não pede a quantidade de grandezas fundamentais ou grandezas de base do SI no ano de 

1960. Cita esse ano apenas para salientar a implementação da simplificação do sistema métrico, conforme se 

depreende da página 11 da apostila do curso de formação do INMETRO, isto é, em 1960 (11º CGPM), 

implementou-se uma simplificação generalizada do sistema métrico, sendo adotado o nome “Sistema 

Internacional de Unidades” (SI), para este novo sistema. O SI foi aperfeiçoado nas CGPM de 1964, 1967-1968, 

1971, 1975, 1979, 1983 e 1991. O Sistema Internacional de Unidades é hoje adotado universalmente e atende 

à constante necessidade de determinar novos padrões métricos e de tornar os existentes cada vez mais 

refinados. Este sistema tem sete grandezas fundamentais ou grandezas de base cada qual com sua unidade... 

Fonte: Concurso Inmetro 2014/2015 – Curso de Formação – Módulo II – Tecnologia Industrial Básica. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

09 de outubro de 2015. 

 

 

 

IDECAN 


