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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA GABINETE DA REITORA  

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 
insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 
53/2015 da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-PB. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

631001662 Valdemar Alves Da Costa Neto Administrador 

631004095 Paulo Igor Campos De Santana Verçosa Administrador 

631004635 Nicolle Sales Da Costa Administrador 

631008055 José Welliton Silva Do Nascimento Administrador 

631008161 Marianna Cavalcante De Aguiar Administrador 

631009592 Suzana De Medeiros Silva E Araujo Administrador 

631011077 Jefferson Willian Dos Santos Felix Administrador 

631013121 Hugo Vinícius Gomes Firmino Administrador 

631014469 Ítalo José Bastos Guimarães Administrador 

631017935 Luis Romel De Assis Oliveira Junior Administrador 

631018050 Jadson Anderson Medeiros Da Silva Administrador 

631023554 Simone Rachel Guedes Da Silva Santos Administrador 

631025578 Laedson Alves Dos Santos Administrador 

631029839 Expedito Rodrigues De Medeiros Administrador 

631042118 Fabio Bezerra Correia Lima Administrador 

631044685 Francisco Jose Caetano Bezerra Administrador 

631048398 Frederico Monteiro Neves E Neves Administrador 

631065612 Helder Teixeira Rodrigues Administrador 

631075397 Rebeca Honorato Neiva Administrador 

631079783 Henrique Cesar De Oliveira Martinez Administrador 

631093950 Gabriel Tiburtino De Andrade Administrador 

631107445 Juan Carlos Garcia Iglesias Administrador 

631131955 Marcos Eliezer Da Silva Leal Administrador 

631134279 Genésio José Da Silva Administrador 

631009328 Guilherme Lopes Navarro Ferreira Analista de Tecnologia da Informação 

631024225 Yallamy Dos Santos Silva Analista de Tecnologia da Informação 

631026697 Francisco Eudes Almeida Da Costa Analista de Tecnologia da Informação 

631035627 Eliomar Rodrigues Amorim Analista de Tecnologia da Informação 

631055088 Joedson Do Nascimento Marques Analista de Tecnologia da Informação 

631071768 Danilo De Sousa Lima Analista de Tecnologia da Informação 
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631073319 Julian Lennon Gonçalves De Souza Leite Analista de Tecnologia da Informação 

631076234 Thiago Bueno Pessoa Analista de Tecnologia da Informação 

631001986 Mariana Oliveira Ribeiro Arquiteto 

631014811 Marcelo Ricardo Dutra Caldas Arquiteto 

631015625 Daniela Giovanini Manuel Pires Arquiteto 

631054109 Carlos Fernando Albuquerque Da Silveira Arquiteto 

631080152 Iraquitan José De Oliveira Arquiteto 

631096733 Hugo Chaves Jucá Arquiteto 

631114558 João Paulo Oliveira Falcão Arquiteto 

631131165 Alana Siqueira De Melo Arquiteto 

631001744 Moises Dos Santos Corcino Arquivista 

631004325 Marcélia Silva Do Nascimento Arquivista 

631014521 Natalia Silva Fernandes De Souza Arquivista 

631017090 Fernanda De Oliveira Cândido Arquivista 

631018012 Pedro Henrique Ramos De Souza Arquivista 

631023810 Isaac Rozas Rios Arquivista 

631023864 Karliene Soares Do Nascimento Santos Arquivista 

631028312 Antonio Damião Zacarias Bezerra Arquivista 

631041004 Jefferson Higino Da Silva Arquivista 

631065287 Paulo Henrique Gomes Ribeiro Arquivista 

631073964 Hermes Soares Franco Arquivista 

631075752 Danielle Alves De Oliveira Arquivista 

631078079 Ramon Maciel Ferreira Arquivista 

631086099 Waldemir Machado Leão Neto Arquivista 

631095028 Bruno Machado Morais Arquivista 

631108279 Naftály De Araujo Vieira Melo Arquivista 

631001357 Rogério Farias Dos Santos Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631003975 Tulio Henrique Leite De Andrade Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631006451 Thais Pacheco Freitas Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631008669 Antônia Tanna Farias Da Cruz Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631009870 Jeane Uilma Galindo Jardim Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631020893 Flávio Gomes De Oliveira Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631034257 Jakson Dos Santos Barbosa Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631035053 Daniel Wagner Araujo Lucena Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631040987 Ruan Sávio Da Costa Tertuliano Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631043666 Isabella De Medeiros Barbosa Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631049181 Karina Ruiz Silva Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631050576 Rita De Cássia Dos Santos Dantas Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631051432 Camila De Oliveira Gomes Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631051776 Acacio Macedo Sales Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631058752 Anna Luiza Bizerra De Brito Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631067646 Jose Cosmo Da Silva Junior Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631068399 Ana Caroliny Vieira Da Costa Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631070858 Iara Alves Diniz Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631075960 Evi Clayton De Lima Brasil Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631103531 Ubirajara Silva Dos Santos Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631104956 Dalyane Laís Da Silva Dantas Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631120942 Alexandre Freire Bezerra Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631125484 Raimundo Neilson De Lima Amorim Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631126351 Priscilla Gregorio De Oliveira Sousa Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631135830 René Trajano Filho Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 

631000067 Fernando Francisco De Lima Assistente em Administração 

631000068 Anderson Andrade De Almeida Assistente em Administração 
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631000110 Maisa Mendes De Castro Assistente em Administração 

631000126 Josy Patrionaldo Fernandes Trindade Assistente em Administração 

631000163 Paulo Andrade De Lacerda Filho Assistente em Administração 

631000224 Carla De Arruda Paiva Assistente em Administração 

631000247 Gustavo Mateus De Sousa Albuquerque Assistente em Administração 

631000273 Guilherme Coutinho Guimaraes Assistente em Administração 

631000416 Letícia Shayene Lima Nascimento Assistente em Administração 

631000424 Gustavo Targino Soares Da Cruz Assistente em Administração 

631000483 Alexandre Da Silva Fonseca Assistente em Administração 

631000567 Pablo Renan Oliveira Carlos Assistente em Administração 

631000651 
Jamison Presley Aparecido Fernandes 
Rodrigues Assistente em Administração 

631000851 Thamiris Patricia Dos Santos Satiro Assistente em Administração 

631000952 Raissa Carlos Soares Assistente em Administração 

631000961 Adelson Paiva De Araújo Junior Assistente em Administração 

631000979 Roberto José Deininger Nascimento Filho Assistente em Administração 

631001022 Karine Santos Paz Assistente em Administração 

631001030 Weskla Barbosa Dos Santos Assistente em Administração 

631001038 Ana Raquel Martins Grangeiro Assistente em Administração 

631001148 Paula Isabel Nóbrega Introine Silva Assistente em Administração 

631001186 Mikael Bernardo Vasconcelos De Araujo Assistente em Administração 

631001510 Márcio De Souza Marques Da Silva Assistente em Administração 

631001617 Michel Da Silva Canabarro Assistente em Administração 

631001774 Fábia Nyelli Pedrosa Trajano Assistente em Administração 

631002103 Hugo De Moura Costa Assistente em Administração 

631002154 Aline Kelly Sousa De França Assistente em Administração 

631002174 Alana Inêz Dos Santos Carneiro Assistente em Administração 

631002243 Isabela Luana Da Silva Assistente em Administração 

631002451 João Alves Da Costa Filho Assistente em Administração 

631002464 Helton Jader Souza De Oliveira Assistente em Administração 

631002679 Mariele Cristina Conceicao Assistente em Administração 

631002699 Bárbara Morais Carneiro Primo Assistente em Administração 

631002770 Icaro Antoniel Neves Cassiano Assistente em Administração 

631002836 Adriano Soares Dos Santos Assistente em Administração 

631002891 Geraldo Queiroz De Araújo Filho Assistente em Administração 

631002944 Anderson Alves Ribeiro Assistente em Administração 

631003161 Antonio Fernando De Sousa Filho Assistente em Administração 

631003260 Monique Mitz Da Silva Nóbrega Assistente em Administração 

631003371 Douglas Jean De Araújo Primo Assistente em Administração 

631003429 Jonas Firmino Soares Assistente em Administração 

631003546 Fernanda Melo Da Silva Assistente em Administração 

631003581 Aleska Maria Pereira Da Costa Assistente em Administração 

631003595 Filipe Lins Dos Santos Assistente em Administração 

631003776 Carlos Alberto De Miranda Junior Assistente em Administração 

631003911 Livia Feijo Portela Assistente em Administração 

631004115 Francisco Wilk Amorim De Araújo Assistente em Administração 

631004415 Carlos Eduardo Bento Dos Anjos Assistente em Administração 

631004657 Igor Luan Soares Costa Ramalho Assistente em Administração 

631004663 Nicolle Sales Da Costa Assistente em Administração 

631004860 Roneson Henrique Marques Da Silva Assistente em Administração 

631004876 João Vítor Barbosa De Sousa Assistente em Administração 

631004886 Tamiris Costa Alves Assistente em Administração 

631004891 Antonia Almeida Da Silva Assistente em Administração 
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631004954 Josenildo Januário De Mello Assistente em Administração 

631005045 Josivan Barbalho Da Silva Assistente em Administração 

631005127 Jean Marcel Pinto Da Silva Assistente em Administração 

631005152 Ingrid Souza Xavier Ferreira Assistente em Administração 

631005560 Carlinho Morais Carneiro Assistente em Administração 

631005610 Flávio Lima Da Silva Assistente em Administração 

631005703 Merques Do Nascimento Freitas Assistente em Administração 

631005931 Peterson Rodrigues Macedo Vilar Assistente em Administração 

631006103 Denivaldo Barros Cordeiro Assistente em Administração 

631006112 Francisco Weniton Dias Da Costa Assistente em Administração 

631006362 Rita De Cássia Lima Da Silva Santos Assistente em Administração 

631006500 Eliandro Jasinski Assistente em Administração 

631006587 Rafaela Andresa Da Silva Santos Assistente em Administração 

631006735 Thaíres Lima Da Silva Assistente em Administração 

631006834 Hellielson Pereira Lima Assistente em Administração 

631006876 Jamille Carreiro De Azevedo Lima Assistente em Administração 

631006953 Alana Pinto De Arruda Sales Assistente em Administração 

631007306 Amanda Kelly Cavalcanti Dos Santos Assistente em Administração 

631007411 Carlos Alberto De Lima Assistente em Administração 

631007481 Ricardo Sergio Alexandrino Soares Assistente em Administração 

631007687 Hilma Regina Marques Da Silva Assistente em Administração 

631007780 Wesley Cavalcante Cruz Assistente em Administração 

631007875 Rosinéa Lins De Araújo Carneiro Assistente em Administração 

631007965 Roberio Inaldo Chaves Do Oriente Silva Assistente em Administração 

631007979 Maria Das Vitorias Dossantos Silva Oliveira Assistente em Administração 

631007988 Thais Souza Miranda Assistente em Administração 

631008230 Marianna Cavalcante De Aguiar Assistente em Administração 

631008378 Francielen Barbosa Océa Assistente em Administração 

631008489 Bárbara De Sousa E Silva Wanderley Assistente em Administração 

631008627 Flavio Roberto Coutinho Maciel Assistente em Administração 

631008733 Débora Jussara Ferreira Ribeiro Assistente em Administração 

631009042 Elizabete Cristina Rabelo De Araújo Assistente em Administração 

631009054 Sandra Batista Ribeiro Assistente em Administração 

631009190 
Sarah Maria Maia Rodrigues De Carvalho 
Holanda Assistente em Administração 

631009234 Paulo Roberto Silva Santos Júnior Assistente em Administração 

631009315 Pedro Ramalho De Albuquerque Júnior Assistente em Administração 

631009321 Jasânea Dantas Tavares Assistente em Administração 

631009380 Ana Paula Guerra Nunes Assistente em Administração 

631009502 Leonilson Do Nascimento Batista Freire Assistente em Administração 

631009576 Jose David Andrade Bezerra Assistente em Administração 

631009655 Bonaldo Fernandes Alves Filho Assistente em Administração 

631009861 Rodrigo Silveira Veras Pinto Assistente em Administração 

631009996 Luiz Felipe Pessoa Cunha Assistente em Administração 

631010428 Vithor Gama Dos Santos Silva Assistente em Administração 

631010965 Ayonara Dayane Leal Mendes Assistente em Administração 

631011043 Israel Lemos Cabral Assistente em Administração 

631011106 Diego Oliveira Do Nascimento Assistente em Administração 

631011494 Cristiane Pontes Da Silva Assistente em Administração 

631011767 Helga Bezerra Dantas Assistente em Administração 

631011939 Rosemir Oliveira De Lima Assistente em Administração 

631011959 Rafael Da Silva Bulcão Assistente em Administração 

631011968 Rodrigo Oliveira Ribeiro Assistente em Administração 
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631012222 Midiam Fernandes Da Silva Alves Assistente em Administração 

631012643 Michael Steffones Da Silva Ribeiro Assistente em Administração 

631012872 Alysson José Alcântara De Albuquerque Assistente em Administração 

631012925 Mozart Edson Lopes Guimarães Assistente em Administração 

631012942 Carlos Roberto Medeiros Filho Assistente em Administração 

631013022 Graziely Soares Da Silva Assistente em Administração 

631013065 Ananda Brito Nunes Diniz Assistente em Administração 

631013226 Érica Oliveira Dias Assistente em Administração 

631013257 Marinaldo Barbosa Duarte Assistente em Administração 

631013889 Thayse Costa Cabral Assistente em Administração 

631013964 Ilis Nunes Almeida Cordeiro Assistente em Administração 

631014015 Elimar Diego De Morais Viana Assistente em Administração 

631014219 Cynthia Gabrielle Amaral Peçanha Almeida Assistente em Administração 

631014235 Milton Limeira Cabral Assistente em Administração 

631014300 Juliety Rodrigues De Sousa Assistente em Administração 

631014384 Núbia De Oliveira Maciel Assistente em Administração 

631014437 Elis Roberta Sousa De Medeiros Assistente em Administração 

631014792 Anderson Luis Dos Santos Da Costa Assistente em Administração 

631014851 Clarissa Vieira Lopes Assistente em Administração 

631014881 Danielle Gomes Tavares Assistente em Administração 

631014993 Myleid Rafaele De Lucena Assistente em Administração 

631015182 Expedito Rodrigues De Medeiros Assistente em Administração 

631015645 Isadora Carvalho Jardim Ferraz Assistente em Administração 

631015737 Carlos Sherman Regis Nogueira Assistente em Administração 

631015887 Anderson Cordeiro De Melo Assistente em Administração 

631015946 Georgina Furtado Franca Diniz Assistente em Administração 

631016117 Gerlândia Firmino Linhares Mendes Assistente em Administração 

631016138 Priscilla Scavuzzi Vila Nova Durant Assistente em Administração 

631016239 Herliton José De Miranda Santos Assistente em Administração 

631016328 Maria Julinda Ribeiro Coutinho Wanderley Assistente em Administração 

631016366 Pedro Gustavo De Araujo Mota Assistente em Administração 

631016438 Mayara Alves Do Amaral Assistente em Administração 

631016508 Luciano Galdino Da Cunha Assistente em Administração 

631016517 Jefferson Lins Marques Filho Assistente em Administração 

631016699 Pablo Honorato Nascimento Assistente em Administração 

631016965 Leonardo De Souza Bezerra Assistente em Administração 

631017065 Amanda Karla De Sousa Assistente em Administração 

631017129 Juliana Gonçalves Villarim Assistente em Administração 

631017206 Jeane Da Silva Laurentino Assistente em Administração 

631017286 Joselia Cardoso Da Silva Assistente em Administração 

631017637 Ândrea Maria Terruggi Assistente em Administração 

631017849 Michel Jacques Silva Pontes Assistente em Administração 

631018101 Graziani Soares Da Silva Assistente em Administração 

631018397 Thiago Augusto Dos Santos Ferreira Assistente em Administração 

631018421 Gisleine Ribeiro Leal Assistente em Administração 

631018440 Jesus Camilo Duarte Neto Assistente em Administração 

631018744 Tamara Aureliano Gomes Assistente em Administração 

631018993 Marina Silva De Abreu Assistente em Administração 

631019643 Danillo Cunha Rodrigues Assistente em Administração 

631019654 Marcelo Silva De Lucena Assistente em Administração 

631019945 Cristianne De Sousa Oliveira Assistente em Administração 

631020053 Fernando Nunes Da Silva Assistente em Administração 

631020059 Genildo Ferreira Da Nobrega Assistente em Administração 
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631020373 Joseilton Da Silva Santos Assistente em Administração 

631020394 Adriana Tiyoko Ura Assistente em Administração 

631020438 Alcimar Ferreira Da Silva Gomes Assistente em Administração 

631020975 Carlos Victor Do Nascimento Moraes Filho Assistente em Administração 

631020983 Andre Silva Almeida Assistente em Administração 

631021107 Ciro Igor Torres Sizenando Assistente em Administração 

631021267 Benício De Araújo Melo Assistente em Administração 

631021441 Jeferson Lucena De Medeiros Assistente em Administração 

631021475 Bruno Da Silva Marinho Assistente em Administração 

631021892 Mayara Pedrosa Cavalcante Assistente em Administração 

631021913 Paulo César Da Costa Rodrigues Assistente em Administração 

631021938 Thiago Brunet Dantas Assistente em Administração 

631021973 Renan Amaral Eliseu Assistente em Administração 

631022095 Joyce Bezerra Da Silva Assistente em Administração 

631022254 Lucas Furtado Franca Diniz Assistente em Administração 

631022357 Luiz Daniel Costa Falcão Assistente em Administração 

631022486 Josenildo Padre De Araújo Assistente em Administração 

631022581 André Luiz De Azevedo Oliveira Assistente em Administração 

631022654 Patrizia Ventura Maia Assistente em Administração 

631022805 Filipe Almeida Ramos Costa Assistente em Administração 

631023064 Luciana Lyra De Aguiar Nascimento Assistente em Administração 

631023111 Jardiel Pereira De Freitas Assistente em Administração 

631023153 Madalena Rubiane Coelho Alencar Assistente em Administração 

631023159 Rhaíssa Mayara De Andrade Araújo Lima Assistente em Administração 

631023256 Luiz Carlos Bezerra Assistente em Administração 

631023335 Josalia Melo Cardoso Assistente em Administração 

631023400 Francisco Rafael Da Silva Assistente em Administração 

631023430 Felipe Mota Lopes Assistente em Administração 

631023749 Robson Da Silva Ferreira Assistente em Administração 

631023824 Isaac Rozas Rios Assistente em Administração 

631023834 Simone Raquel Nascimento Nunes Padilha Assistente em Administração 

631024057 Felipe Cavalcante Da Cruz Assistente em Administração 

631024231 Luiza Almeida Freire Assistente em Administração 

631024475 Germana Nobrega Cavalcanti Assistente em Administração 

631025418 Vanessa Lima Marcelino Alvino Costa Assistente em Administração 

631025833 Joseilma De Souza Silva Assistente em Administração 

631025988 Joana Kely Sabino Da Silva Assistente em Administração 

631026009 Widney Shelldon Souza Assistente em Administração 

631026291 Agamenon Viana Lima Assistente em Administração 

631026303 Jeordan Rangel De Figueiredo Junior Assistente em Administração 

631026351 Maria Josivânia De Souza Silva Assistente em Administração 

631026536 Gleurysbenia Da Silva Vasconcelos Bezerra Assistente em Administração 

631026555 Raíssa Iara De Oliveira Assistente em Administração 

631026669 Francisco Eudes Almeida Da Costa Assistente em Administração 

631026712 Valnise Veras Maciel Assistente em Administração 

631026980 Manuella Mayara Do Monte Ferreira Assistente em Administração 

631027227 Dennisy Silva De Figueiredo Assistente em Administração 

631027396 Vanovya Alves Claudino Cesário Assistente em Administração 

631028636 Rodrigo Marcelino Felix De Andrade Assistente em Administração 

631029469 Bruna Raquel Carlos De Morais Assistente em Administração 

631029729 Germana Cavalcanti De Almeida Assistente em Administração 

631030941 Adynaer Geraldo Maia Da Silva Assistente em Administração 

631031446 Fillipe William Arco Verde Medeiros De Paiva Assistente em Administração 
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631031728 Wlly Annie Feitosa Barbosa Assistente em Administração 

631031815 Antonio Jose Da Silva Assistente em Administração 

631032179 Rodrigo Lopes Duarte Assistente em Administração 

631032182 Layz Barbosa Santos De Freitas Assistente em Administração 

631032259 Laisa Ximenes Fedulo Assistente em Administração 

631032294 Ivanilson Dantas Da Silva Assistente em Administração 

631032556 Tiago Augusto Silva Portocarrero Assistente em Administração 

631032579 Priscila Rigo Portocarrero Assistente em Administração 

631033625 Luciano Coitinho Do Nascimento Júnior Assistente em Administração 

631033938 Carlos Daniel Tavares De Souza Assistente em Administração 

631033956 Eduarda Da Silva Batista Assistente em Administração 

631034735 Rubem Alves De Lima Assistente em Administração 

631035839 Wellington Dos Santos Fortunato Assistente em Administração 

631035994 Rafael Nunes De Oliveira Assistente em Administração 

631036024 Camila Neves Meireles Costa Assistente em Administração 

631036126 Matheus Almeida Bakke Assistente em Administração 

631036498 Daniel Anselmo Da Silva Lima Assistente em Administração 

631036698 Joseane De Andrade Silva Assistente em Administração 

631036794 Maira Alves Da Silva Assistente em Administração 

631037176 Cleyton Sérgio De Oliveira Barros Assistente em Administração 

631037182 Stefany Alencar Laurindo Da Silva Assistente em Administração 

631037187 Daniely Maciel Barros Assistente em Administração 

631037278 Leandro Da Silva Trindade Assistente em Administração 

631037279 Hugo Barroso Silva De Menezes Assistente em Administração 

631037667 Keylla Dos Anjos Melo Assistente em Administração 

631038323 João Alves De Araújo Júnior Assistente em Administração 

631038440 Jean Tenório Menezes Assistente em Administração 

631038554 Fabricio Do Egito Pedrosa Assistente em Administração 

631038631 Maria Do Dysterro De Almeida Leite Assistente em Administração 

631038767 Wallace Wild Duarte Dias Assistente em Administração 

631038773 Josué Mendonça De Araújo Assistente em Administração 

631038777 Thiana Laíza Dantas Bezerra Assistente em Administração 

631038879 Leandro Do Nascimento Máximo Assistente em Administração 

631039155 Mariana Nobrega Santos Vita Assistente em Administração 

631039267 Luana Lima Gusmão Zenaide Assistente em Administração 

631039344 Mônica Barrêto Nóbrega De Lucena Assistente em Administração 

631039717 Francisco De Assis Araujo Dos Santos Assistente em Administração 

631039735 John Deivid Rodrigues Da Silva Assistente em Administração 

631039886 Bianca Emannuelle Da Silva Lima Assistente em Administração 

631039896 Josilene Leonez Pereira Assistente em Administração 

631040255 Danuta Cananéa Moreira Assistente em Administração 

631040957 Edilson Ferreira Alves Assistente em Administração 

631041022 Mateus Ferreira Mendes Assistente em Administração 

631041272 Romário Alexandre Ferreira Da Silva Assistente em Administração 

631041458 Alvan Antas Cordeiro Assistente em Administração 

631041723 Rakelyne Christina Da Silva Maroja Assistente em Administração 

631041852 Diogo Breno Januario Coutinho Barbosa Assistente em Administração 

631042090 Graziela Vieira De Araujo Cortez Assistente em Administração 

631042177 Ádriah Mirelle Barbosa Lima Assistente em Administração 

631042485 Joselena Rodrigues Ferreira Assistente em Administração 

631042605 Jessica Agnes Modesto Xavier Assistente em Administração 

631042618 
Alessandra Macedo Lacerda De Medeiros 
Leite Assistente em Administração 
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631043277 Rafaela Suellen Dias Diniz Barbosa Assistente em Administração 

631043342 Rosandro Barros Da Silva Souza Assistente em Administração 

631043465 Willian De Sena Gomes Assistente em Administração 

631043881 Clediany Vital Barbosa Assistente em Administração 

631044453 Evandro Ribeiro Leal Junior Assistente em Administração 

631044591 Marcela Torres Vasconcelos Assistente em Administração 

631044600 Andre Rodrigues Araujo Assistente em Administração 

631044903 Israel Leal Gadelha Da Rocha Assistente em Administração 

631045190 Bernardo Luiz Antunes Soares Assistente em Administração 

631045258 Rayssa Cabral Da Rocha Martins Assistente em Administração 

631045330 Rafael Nobrega Sousa De Figueiredo Assistente em Administração 

631045593 Adalgisa Rejane Soares De Carvalho Assistente em Administração 

631045643 Ítalo Nogueira Gomes Ribeiro Assistente em Administração 

631045752 Flávio Cavalcanti Costa Assistente em Administração 

631045791 Eliana De Oliveira Da Silva Assistente em Administração 

631045910 Vitor Daniel Claudino Martins Teixeira Assistente em Administração 

631046235 Kelyanne Farias De Araújo Maia Assistente em Administração 

631046465 Nadja Rossana Lima E Silva Fernandes Assistente em Administração 

631046572 Giotto Andrade Braz Assistente em Administração 

631047613 Rafaella Pereira Marinho Assistente em Administração 

631047735 Anne Emanuelle Pereira Serra Assistente em Administração 

631047971 Luciana Dal Col Alves Assistente em Administração 

631048029 Juliana Fernandes Peronico Assistente em Administração 

631049159 Bianco De Carvalho Oliveira Assistente em Administração 

631049248 João Paulo Macena Dos Santos Assistente em Administração 

631049496 Eduardo Paulino Amorim Filho Assistente em Administração 

631049733 Daniel Jorge Soares De Melo Assistente em Administração 

631049963 Thales Spinelli Maximo Lins Assistente em Administração 

631049968 Emmanuelle Andrade Pessoa Assistente em Administração 

631050492 Bruno Da Silva Caires Assistente em Administração 

631050603 Gabriela Bandim Nogueira Assistente em Administração 

631050705 Taysa Paoola Vieira De Oliveira Lins Assistente em Administração 

631050876 Saulo Marcelo Da Silveira Junior Assistente em Administração 

631050900 João Arthur Brito Da Cruz Assistente em Administração 

631050980 Ana Carolline De Souza Gomes Assistente em Administração 

631051165 Susy Cruz Esteves Assistente em Administração 

631051360 Hellen Viviane Vasconcelos De Moraes Assistente em Administração 

631051559 José Alex De Souza Assistente em Administração 

631051568 Néltter Neyson Freire De Pontes Assistente em Administração 

631051646 Temístocles Antonio Oliveira Mendes Assistente em Administração 

631052028 Thiago Silveira Guedes Pereira Assistente em Administração 

631052105 Ely Jardiely Martins Assistente em Administração 

631052594 Gilvaneide De Lima Assistente em Administração 

631053002 André Igor Rocha E Silva Assistente em Administração 

631053102 Suzana De Medeiros Ribeiro Pessoa Assistente em Administração 

631053379 Marcos Augusto Brito Lago Assistente em Administração 

631053479 Danielle Dantas De Medeiros Assistente em Administração 

631053778 Victor Henrique Leite De Souza Assistente em Administração 

631054131 Lorena Lorraine Oliveira Albuquerque Assistente em Administração 

631054239 Alinny Costa Araujo Dos Santos Assistente em Administração 

631054248 Iracema De Medeiros Silva Maia Assistente em Administração 

631054270 Bárbara Maria De Oliveira Borges Assistente em Administração 

631054711 Rayanne Odila Ribeiro Do Nascimento Assistente em Administração 
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631055240 Adson José Da Silva Ferreira Assistente em Administração 

631055960 Junior Felipe De Oliveira Nascimento Santos Assistente em Administração 

631056053 Willy Nascimento Silva Assistente em Administração 

631056082 Maria Do Socorro Torres Do Nascimento Assistente em Administração 

631056700 Francilene Dos Santos Cunha Assistente em Administração 

631056784 Maria Fagna Felix Da Silva Assistente em Administração 

631056861 Amanda Vieira Carvalho Assistente em Administração 

631056961 Gabriel Moura Lopes De Almeida Assistente em Administração 

631057157 Natali Lourenço Frutuoso Assistente em Administração 

631057389 Ana Paula Taigy Assistente em Administração 

631057742 Jackson Weslley Do Nascimento Assistente em Administração 

631057783 Ana Aline Dos Santos Lins Formiga Assistente em Administração 

631058118 Micheline De Souza Santos Assistente em Administração 

631058442 Jonas Marques Da Penha Assistente em Administração 

631058454 Wagner De Souza Batista Assistente em Administração 

631058471 Rucélia Patricia Da Silva Marques Assistente em Administração 

631058513 Tiago Costa Dos Santos Assistente em Administração 

631059529 Alexandre Koehler Pinheiro Assistente em Administração 

631059715 Jeferson Jose De Carvalho Assistente em Administração 

631059745 Lìvia Macedo Barreto De Oliveira Assistente em Administração 

631060175 Sueni Medeiros Do Nascimento Assistente em Administração 

631060333 Thales Ferreira Dionisio Da Silva Assistente em Administração 

631060657 Alexandra Maria Da Costa Santos Assistente em Administração 

631060916 Anne Carolyne Inacio Dos Santos Assistente em Administração 

631061607 Cicero Alves Da Silva Filho Assistente em Administração 

631061618 Aline Justino Assistente em Administração 

631061647 Giselle Alencar Jeronimo Assistente em Administração 

631062026 Ricardo Henrique Mizushima Nakagawa Assistente em Administração 

631062206 Tomaz Paulino Dantas Lima Assistente em Administração 

631062325 Talvanes Cavalcante De Melo Assistente em Administração 

631062654 Anna Paula Dionísio Ramos Assistente em Administração 

631063414 Jose Darwin Diaz Sanchez Neto Assistente em Administração 

631063663 Yohana Rosaly Corrêa Assistente em Administração 

631063997 José Dias De Souza Neto Assistente em Administração 

631064075 Kaiane Sales Barbosa Assistente em Administração 

631064139 Angelo Miguel Fernandes Leal Assistente em Administração 

631064620 Bruno Yves Batista Barbosa De Andrade Assistente em Administração 

631064664 José Augusto Zafalan Carrijo Assistente em Administração 

631064811 Milton Paulo De Souza Filho Assistente em Administração 

631064956 Larissa Morais De Freitas Carneiro Assistente em Administração 

631064971 Emilson Ferreira Garcia Junior Assistente em Administração 

631065388 Idácio Rodrigues Barreto Pessoa Assistente em Administração 

631065562 Lucas Freire Almeida Assistente em Administração 

631065724 Renata Alves Lauriano Assistente em Administração 

631065760 Elissandro Maciel Elias Assistente em Administração 

631065856 Klewton Medeiros Fagundes Assistente em Administração 

631066094 Alerson Vicente Da Costa Assistente em Administração 

631066199 Bruna Taisa Nóbrega Melo Assistente em Administração 

631066533 Marianna Sousa De Miranda Feitosa Assistente em Administração 

631066709 Stephanie Jennifer Medeiros De Oliveira Assistente em Administração 

631067318 Carlos Edmilson Silva Dantas Assistente em Administração 

631067494 Natali De Oliveira Pontes Coutinho Assistente em Administração 

631067567 Hercilia Timoteo Lucena Assistente em Administração 
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631068330 Janaina Pimentel De Souza Assistente em Administração 

631068425 Francisco Josiemerson Paulo Da Silva Assistente em Administração 

631068816 Alanna Alves Regis De Carvalho Assistente em Administração 

631068825 Priscila Pinto Fabricio Ribeiro Assistente em Administração 

631069021 Hanna Kelly De Medeiros Cruz Sá Assistente em Administração 

631069084 Varelia Pereira De Andrade Assistente em Administração 

631069268 Gilvandro Rodrigues Patrício Assistente em Administração 

631069577 Lara Nobrega Heim Assistente em Administração 

631070092 Mariana Reys Nascimento Da Silva Assistente em Administração 

631070826 Jessica Araujo Lima Assistente em Administração 

631071722 Thaís Helena De Lima Lira Assistente em Administração 

631071847 Maria Aparecida De Moura Assistente em Administração 

631072696 Joao Vitor Mota Cavalcanti Assistente em Administração 

631072939 Gleice Lopes De Aguiar Assistente em Administração 

631073475 Adriana Cavalcanti Barreto De Paiva Assistente em Administração 

631073978 Ana Luísa Pôrto Nogueira Assistente em Administração 

631074255 Daniel Guedes De Araújo Assistente em Administração 

631074405 Camilla De Mendonça Ferreira Assistente em Administração 

631074842 Aristoteles Fernandes Bandeira De Oliveira Assistente em Administração 

631074959 Alexandre Pereira Silva Assistente em Administração 

631075009 Charleny Gabriely Correia Do Nascimento Assistente em Administração 

631075403 Rebeca Honorato Neiva Assistente em Administração 

631075421 Carlos Alberto Da Silva Júnior Assistente em Administração 

631075678 Francisco Vieira De Sousa Neto Assistente em Administração 

631075701 Jhone Lima Silva Assistente em Administração 

631075789 Aelson Evangelista De Souza Assistente em Administração 

631075825 Maria Valeria Beserra Cosme Assistente em Administração 

631075844 Thaisa Lopes Da Silva Assistente em Administração 

631076022 Jeferson Pereira De Souza Assistente em Administração 

631076126 Anne Gabrielly Viegas Lins Assistente em Administração 

631076127 Elton Gonçalves Veras Assistente em Administração 

631076227 Elycharles Fernando Martins Gonzaga Assistente em Administração 

631076242 Patrícia Lira De Araújo Assistente em Administração 

631076290 Glauber Chagas Lima Santos Assistente em Administração 

631076901 Rafaela De Luna Alves Assistente em Administração 

631077021 Dominique Martins Assistente em Administração 

631077560 Jefferson Emanuel Cardoso De Lima Assistente em Administração 

631077617 Maxsuell Lima Soares Assistente em Administração 

631077635 Maria Das Dores De Sousa Silva Assistente em Administração 

631077641 Maria Nazaré Vieira Lima Assistente em Administração 

631077804 Danilo Fernando Diniz De Sousa Assistente em Administração 

631077806 Lívia Tavares De Melo Silvany Assistente em Administração 

631077884 Leonardo Vasconcelos Eggers Assistente em Administração 

631078468 Rafaela Nobrega Pereira Assistente em Administração 

631079139 Maria Clara De Holanda Cordeiro Assistente em Administração 

631079237 Davyd Camilo Faustino De Sousa Soares Assistente em Administração 

631079345 Carlos Wagner Carvalho Pinto Assistente em Administração 

631079443 Emanuelle Fernandes De Macedo Pimenta Assistente em Administração 

631080345 Joalyson Franklin Feijão Assistente em Administração 

631080358 Jéssica De Abrantes Rodrigues Assistente em Administração 

631081144 Fernanda Priscilla De Sousa Marques Assistente em Administração 

631082193 Ápia Priscilla Medeiros De Souza Assistente em Administração 

631082440 Carlos Fernando Castro De Morais Assistente em Administração 
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631082469 Gerlane Maria Nunes De Barros Assistente em Administração 

631082822 Lays Andrade De Sá Assistente em Administração 

631083557 Rosa Manuella Ferreira Rafael Assistente em Administração 

631083558 Lailson Tavares Alcântara De Pontes Assistente em Administração 

631083839 Ícaro De Sá Barreto E Moraes Assistente em Administração 

631084022 Cláudia De Cavalcanti Pessoa Igrejas Lopes Assistente em Administração 

631084092 Alane Gizelly Bertoso De Farias Assistente em Administração 

631084616 Aderson Stanrley Peixoto Santos Assistente em Administração 

631084906 Ana Paula Crepaldi Pereira Da Silva Assistente em Administração 

631085097 Felipe Alves Dionisio Assistente em Administração 

631085362 Makys Jose Barbosa Amancio Assistente em Administração 

631086269 Marina De Vasconcelos Nóbrega Barreto Assistente em Administração 

631086408 Raíssa Fernandes De Carvalho Assistente em Administração 

631087319 Hana De Castro Dourado Almeida Assistente em Administração 

631087643 Janiele Miranda Henriques Assistente em Administração 

631087724 André Louis Carvalho Dos Santos Assistente em Administração 

631088236 Euclides Felipe Da Silva Neto Assistente em Administração 

631088323 Catarina Holanda De Castro Batista Assistente em Administração 

631088852 Thaisa Raphaela De Freitas Revorêdo Assistente em Administração 

631089033 Moryb Jorge Lima Da Costa Sapucay Assistente em Administração 

631089485 Jaime Da Costa Cirne Neto Assistente em Administração 

631090383 Diogo Severo De Sousa Assistente em Administração 

631090453 Patricia Barilari Bullentini Assistente em Administração 

631090457 Saulo Moraes E Silva Assistente em Administração 

631090833 Midore Yasmin Santos Hipolito Assistente em Administração 

631090908 Ricardo Ribeiro Sebastião Assistente em Administração 

631090927 Natália Amancio Belo De Oliveira Assistente em Administração 

631091202 Deivson Gomes Tavares Assistente em Administração 

631091350 Rawênio Da Silva Fernandes Assistente em Administração 

631091772 Maicon Borges Rocha Assistente em Administração 

631092850 Luana Fernanda Soares De Sousa Assistente em Administração 

631092996 Patricia Alves Bezerra Assistente em Administração 

631093793 Marianna Oliveira De Araujo Assistente em Administração 

631093902 Nayara Macedo Barbosa De Brito Assistente em Administração 

631094370 Érica Dos Prazeres Balbino Assistente em Administração 

631094807 Amanda Vidal Souto Assistente em Administração 

631095311 Helton Ricardo Carneiro Júnior Assistente em Administração 

631095321 Lucas Queiroz Jales Assistente em Administração 

631095369 Iuri Chianca De Araújo Assistente em Administração 

631095682 Mayanne Alves De Lima Assistente em Administração 

631095688 Rafael De Brito Lima Assistente em Administração 

631096174 Alan Peixoto Daniel De Lucena Assistente em Administração 

631096353 Estela Menezes Madruga Aciole Assistente em Administração 

631096471 João Victor Ximenes Monteiro Assistente em Administração 

631096477 Renata De Vasconcelos Maia Assistente em Administração 

631098077 Jose Gabriel Lopes Laurentino Assistente em Administração 

631098227 Luiz Fernando Cavalcanti Lins Cordeiro Assistente em Administração 

631098579 Giordane Bruno De Arruda Rodrigues Assistente em Administração 

631099806 Paulo Sergio Oliveira De Carvalho Filho Assistente em Administração 

631100291 Deyse De Fátima Do Amarante Brandão Assistente em Administração 

631100348 Marlécia Rodrigues Barreto Pessoa Assistente em Administração 

631101112 Antonio Amom Schaumam De Paiva Assistente em Administração 

631101343 Lucila Bruna Rodrigues Lima Assistente em Administração 
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631101425 Nelma Antonia Da Silva Assistente em Administração 

631101499 Júlio Feliciano Cazer Da Silva Assistente em Administração 

631101634 Antonio Railson Dantas Fonsêca Assistente em Administração 

631102344 Elton Kleyson Do Nascimento Martins Assistente em Administração 

631102733 Clarissa Gabriela De Sousa Farias Assistente em Administração 

631102877 Leonardo Messias Dos Santos Avles Assistente em Administração 

631102984 Edilvan Expedito De Sousa Assistente em Administração 

631103726 Roberto Cesar Bastos Dos Santos Assistente em Administração 

631103840 Ívina Mariana Duarte Marinho E Silva Assistente em Administração 

631104239 Alan Carlos Da Silva Ferreira Assistente em Administração 

631105541 Tacyana Almeida De Abreu Assistente em Administração 

631106283 Franklin De Macêdo Barroso Junior Assistente em Administração 

631106921 Larissa Siqueira Barreto Ribeiro Assistente em Administração 

631107194 Talita Caetano Rocha Assistente em Administração 

631107325 Matheus Araujo De Maria Soares Assistente em Administração 

631107542 Renato Gomes Pereira Assistente em Administração 

631107916 Ana Gabriela Tolentino De Melo Nogueira Assistente em Administração 

631108974 Nilson Correia Nóbrega Assistente em Administração 

631109949 Adriana Aurea Santiago Beltrao Assistente em Administração 

631110873 Jeferson Silva De Andrade Assistente em Administração 

631112067 Walter Fernandes De Queiroga Neto Assistente em Administração 

631113912 Natália Barbosa Macêdo Assistente em Administração 

631114713 Marcos Vicente Miranda Santos Assistente em Administração 

631114831 Severino Cidalino De Almeida Neto Assistente em Administração 

631115320 Gilcimar Queiroz Dos Santos Assistente em Administração 

631115539 Rodrigo Brito Do Nascimento Assistente em Administração 

631116167 Klayton Lima Figueiredo Assistente em Administração 

631116303 Igor Ramalho Lucena Assistente em Administração 

631118201 Semmuth Bezerra De Almeida Assistente em Administração 

631118975 Valeria Perpetua Evaristo Teixeira Assistente em Administração 

631119109 Anne Caroline Lopes De Alcântara Paiva Assistente em Administração 

631119149 Mercia De Oliveira Montenegro Chaves Assistente em Administração 

631119320 Amanda Martins Dantas Assistente em Administração 

631119662 Gustavo Freire Abílio Assistente em Administração 

631120114 Daniel Nicolau Lima Alves Assistente em Administração 

631120695 Renato Soares Da Silva Assistente em Administração 

631120698 Sanny De Souza Corrales Assistente em Administração 

631120883 Arthur Barbosa Arruda Assistente em Administração 

631120955 Taiana Da Silva Nunes Gomes Assistente em Administração 

631121323 Bianca Ferreira Prestes Assistente em Administração 

631122232 Arlindo Neto Galdino Dos Santos Assistente em Administração 

631124645 Flavio Soares Dos Santos Assistente em Administração 

631125804 Valdecir Da Silva Assistente em Administração 

631126496 Milena Ferreira Beltrão Assistente em Administração 

631127010 Clayton Jhefferson Da Silva Costa Assistente em Administração 

631127834 Cláudia Valéria Fortes De Oliveira Dos Santos Assistente em Administração 

631127911 Julio Cesar Vieira De Oliveira Assistente em Administração 

631128575 Suzana De Medeiros Silva E Araujo Assistente em Administração 

631128737 Paulo Darlan Dos Santos Freire Assistente em Administração 

631128824 Pedro Henrique Araujo Fernandes Assistente em Administração 

631131767 Cecilia Leonia Moreira Alves Assistente em Administração 

631132380 José Janailson Alves Assistente em Administração 

631132747 Renata Pimentel Da Silva Assistente em Administração 
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631133501 Andréa Serrano Pessoa Assistente em Administração 

631134611 Wicelânia De Fátima Nascimento Dos Santos Assistente em Administração 

631134677 Pedro Rodrigues Neto Assistente em Administração 

631136141 Vinícius Pinagé Alves De Lima Assistente em Administração 

631001677 Paula Ferreira Dantas Assistente Social 

631002184 Ivan Gomes Batista Assistente Social 

631002984 Rayane Alves Lacerda Assistente Social 

631006752 Jaílson Gomes De Souza Assistente Social 

631007198 Laiane Elias Dantas Assistente Social 

631008921 Andressa Moura Gouveia Assistente Social 

631010119 Natálio De Medeiros Júnior Assistente Social 

631026012 Isabelle Azevedo De Lima Assistente Social 

631034076 Aline Costa Viana Neves Cocentino Assistente Social 

631034113 Izaura Rayssa De Araujo Leitão Assistente Social 

631039755 Franklin Eduardo Dos Santos Hirschle Junior Assistente Social 

631042481 Suyanne Regis Nogueira Assistente Social 

631045209 Geisyelle Pires Reale Assistente Social 

631047767 Thelia Priscilla Paiva De Azevedo Assistente Social 

631053077 Rebeca Germana Silva Cabral Bandeira Assistente Social 

631054704 Rita De Cássia Clares De Lima Assistente Social 

631054762 Gabrielly Belmont De Brito Lima Aragão Assistente Social 

631057663 Nayara Costa Dos Santos Assistente Social 

631057779 Sílvia Luis Mendes Pedrosa Assistente Social 

631067421 Adaires Eliane Dantas Dos Santos Assistente Social 

631070707 Mariana Libânio De Melo Assistente Social 

631077322 Annamaria Da Silva Araujo Martins Assistente Social 

631079623 Luciane Oliveira Da Silva Cruz Assistente Social 

631082070 Fernanda Ferreira De Jesus Assistente Social 

631096092 Tamyris Leandro De Araújo Assistente Social 

631127806 Luzirene Xavier Ribeiro Assistente Social 

631000022 Jose Teles Da Silva Neto Auxiliar em Administração 

631000078 Ana Virginia Dos Santos Ferreira Auxiliar em Administração 

631000134 Andre Patricio Dos Santos Viana Auxiliar em Administração 

631000175 Valgui Da Silva Barbosa Auxiliar em Administração 

631000183 Miguel Freitas Soares Junior Auxiliar em Administração 

631000194 Victor Siébra Pereira Ramos Auxiliar em Administração 

631000250 Maisa Mendes De Castro Auxiliar em Administração 

631000320 Bismarque Ferreira Da Silva Auxiliar em Administração 

631000438 Giliene Costa Monteiro Fabiao Jansen Auxiliar em Administração 

631000442 Lais Nascimento De Carvalho Auxiliar em Administração 

631000458 Carla De Arruda Paiva Auxiliar em Administração 

631000653 Adriano Lourenço Auxiliar em Administração 

631000718 Roberto José Deininger Nascimento Filho Auxiliar em Administração 

631000742 Vitor Araruna Carvalho Auxiliar em Administração 

631000808 José Edilson Barbosa Da Silva Auxiliar em Administração 

631000822 Ana Paula Vieira Barros Auxiliar em Administração 

631001012 Davi Morais Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631001255 Nathalia Teixeira Lima Auxiliar em Administração 

631001268 Mikael Bernardo Vasconcelos De Araujo Auxiliar em Administração 

631001422 Geysehellen Marcolino Da Silva Auxiliar em Administração 

631001456 Laryssa Brilhante Catanduba Auxiliar em Administração 

631002066 Nycollas Augusto Gomes De Abreu Auxiliar em Administração 

631002090 Vamberto Barbosa Da Costa Auxiliar em Administração 
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631002359 Olenice Galvão Lucas Auxiliar em Administração 

631002365 Darlane Emanuella Custodio Da Silva Santos Auxiliar em Administração 

631002452 Janailton Oliveira Moreira Auxiliar em Administração 

631002642 Helton Jader Souza De Oliveira Auxiliar em Administração 

631002766 Marta Aurelia De Sales Lima Barbosa Auxiliar em Administração 

631002792 Icaro Antoniel Neves Cassiano Auxiliar em Administração 

631003080 Lucas Freitas Dos Santos Auxiliar em Administração 

631003097 Francisca Maria Monteiro De Sousa Auxiliar em Administração 

631003105 José Luan Guedes Pelágio Auxiliar em Administração 

631003140 Anderson Alves Ribeiro Auxiliar em Administração 

631003351 Monique Mitz Da Silva Nóbrega Auxiliar em Administração 

631003487 Jonas Firmino Soares Auxiliar em Administração 

631003831 Wallyson Alves Da Silva Queiroz Auxiliar em Administração 

631003878 Esdras Ferreira Costa Auxiliar em Administração 

631003979 Jackson Da Silva Araujo Auxiliar em Administração 

631004097 Alan Rocha Cicceri Auxiliar em Administração 

631004301 Christiann Gustavo Batista Da Silva Auxiliar em Administração 

631004450 Janseana Coutinho Da Costa Auxiliar em Administração 

631004504 Isabelle Barros Meira Da Rocha Auxiliar em Administração 

631004746 Nimia Tereza Dantas Albuquerque Auxiliar em Administração 

631004923 Tamiris Costa Alves Auxiliar em Administração 

631004970 Josenildo Januário De Mello Auxiliar em Administração 

631005062 Josivan Barbalho Da Silva Auxiliar em Administração 

631005210 Gilberto Pedro De Lima Auxiliar em Administração 

631005264 José Fernando Rodrigues De Oliveira Júnior Auxiliar em Administração 

631005355 Germania Silva Cabral Auxiliar em Administração 

631005464 Fabricio Asfora Lira Auxiliar em Administração 

631005625 Angela Maria Batista Rodrigues De Macedo Auxiliar em Administração 

631005767 Mayanne Andressa Dos Santos Ferreira Auxiliar em Administração 

631005907 Denisley Rodrigues Lima Auxiliar em Administração 

631005944 Peterson Rodrigues Macedo Vilar Auxiliar em Administração 

631006098 Suenia Pereira De Lacerda Auxiliar em Administração 

631006464 Eliandro Jasinski Auxiliar em Administração 

631006487 Edite Afonso De Carvalho Auxiliar em Administração 

631006659 Maelby Pereira Muniz Auxiliar em Administração 

631006750 Rafael Ribeiro Alves Auxiliar em Administração 

631006780 Élida Maria Gurgel Batista Souza Auxiliar em Administração 

631006829 Izabel De Farias Ramos Auxiliar em Administração 

631006984 Alana Pinto De Arruda Sales Auxiliar em Administração 

631007054 Marcos Pereira De Lima Auxiliar em Administração 

631007088 Rossana Duarte Barbosa Auxiliar em Administração 

631007118 Celso Livio Araujo Rodrigues Filho Auxiliar em Administração 

631007294 Flaviana Santos Da Nóbrega Auxiliar em Administração 

631007446 Adriano Florêncio Da Silva Auxiliar em Administração 

631007560 José Carlos Severo Goiana Auxiliar em Administração 

631007643 Leandro Da Silva Cabral Auxiliar em Administração 

631007675 Servilho Silva De Oliveira Auxiliar em Administração 

631007693 Andréa Lorenzo De Almeida Auxiliar em Administração 

631008518 Daniella Rolim Soares Auxiliar em Administração 

631008656 Derivaldo Dos Santos Auxiliar em Administração 

631008757 Felipe Henrique Ribeiro Dos Santos Auxiliar em Administração 

631008867 Jonata Freitas Torquato Auxiliar em Administração 

631008976 Evaldo Freitas De Souza Auxiliar em Administração 



 

15 

 

631009202 Paulo Roberto Silva Santos Júnior Auxiliar em Administração 

631009351 Pedro Ramalho De Albuquerque Júnior Auxiliar em Administração 

631009475 Gibson Do Carmo Feitosa Auxiliar em Administração 

631009543 Leonilson Do Nascimento Batista Freire Auxiliar em Administração 

631009678 Flaviano Côrtes De Sousa Auxiliar em Administração 

631009688 Bonaldo Fernandes Alves Filho Auxiliar em Administração 

631009801 Clarkson Nunes Barbosa Auxiliar em Administração 

631009809 Rafael Tavares De Araújo Auxiliar em Administração 

631010038 Iramilton De Araujo Santos Auxiliar em Administração 

631010373 Joseandro Alexandre Barbosa Auxiliar em Administração 

631010666 Tiago Augusto Da Silva Auxiliar em Administração 

631010669 Joseilton Silva Barros Auxiliar em Administração 

631010675 Emerson Galdino Ribeiro Auxiliar em Administração 

631011111 Diego Oliveira Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631011273 Nadja Avelino Da Silva Auxiliar em Administração 

631011337 José Francisco Pereira Auxiliar em Administração 

631011461 Lenival Nunes De Andrade Filho Auxiliar em Administração 

631011714 Eduard Francis Silva Dos Santos Auxiliar em Administração 

631011773 Daliana Alves Torres Auxiliar em Administração 

631011864 Mayara Kerolhayne Rocha Da Costa Auxiliar em Administração 

631011934 
Camila Antonieta De Carvalho Machado 
Bitencourt Auxiliar em Administração 

631011935 Thaís Oliveira Da Silva Auxiliar em Administração 

631011997 Gimikath Rubens De Moura Coutinho Auxiliar em Administração 

631012113 Otacio Jose De Freitas Neto Auxiliar em Administração 

631012327 Midiam Fernandes Da Silva Alves Auxiliar em Administração 

631012389 Paulo Henrique Pitombeira De Assis Auxiliar em Administração 

631012776 Livia Faustino De Medeiros Auxiliar em Administração 

631012958 Adriano Galvão Serafim Auxiliar em Administração 

631013095 Ananda Brito Nunes Diniz Auxiliar em Administração 

631013316 Edmir Jose Junior Auxiliar em Administração 

631014368 Thiago Barbosa Trajano Auxiliar em Administração 

631014449 Elis Roberta Sousa De Medeiros Auxiliar em Administração 

631014533 Izaias Targino Da Silva Auxiliar em Administração 

631014604 Roseli Agapito Da Silva Guedes Auxiliar em Administração 

631014606 Jéssica Carollinny Marques Vieira Auxiliar em Administração 

631014782 Talita Duarte Martins Auxiliar em Administração 

631014911 Danielle Gomes Tavares Auxiliar em Administração 

631014914 Francisco Glayender Albuquerque E Lacerda Auxiliar em Administração 

631015013 Myleid Rafaele De Lucena Auxiliar em Administração 

631015525 Aline Paula Alves Da Costa Auxiliar em Administração 

631015557 Walkiria Da Siva Monteiro Auxiliar em Administração 

631015780 Klivia Larissa Cardoso Da Costa Auxiliar em Administração 

631015886 Ana Carolina Rodrigues Auxiliar em Administração 

631015896 Anderson Cordeiro De Melo Auxiliar em Administração 

631016030 Ana Claudia Rodrigues Auxiliar em Administração 

631016095 Vagner Souto Gomes Auxiliar em Administração 

631016528 Josinaldo Gonçalves De Lima Auxiliar em Administração 

631016636 Diógenes Felipe Spineli De Albuquerque Auxiliar em Administração 

631016721 Gabriel Vitor Rosendo Da Silva Auxiliar em Administração 

631016915 Edinardo Nogueira Costa Auxiliar em Administração 

631016944 Leonardo De Souza Bezerra Auxiliar em Administração 

631017190 Juliana Gonçalves Villarim Auxiliar em Administração 
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631017258 Marcos Emmanuel Araujo Carreiro Auxiliar em Administração 

631017516 Ândrea Maria Terruggi Auxiliar em Administração 

631017875 Ana Flavia Florentino Freitas Auxiliar em Administração 

631018076 Amanda Ricela Santos Ales Auxiliar em Administração 

631018119 Graziani Soares Da Silva Auxiliar em Administração 

631018478 Jesus Camilo Duarte Neto Auxiliar em Administração 

631018901 Priscylla Emylly Lacerda De Sousa Auxiliar em Administração 

631019627 Débora Jussara Ferreira Ribeiro Auxiliar em Administração 

631019646 Marcelo Henrique Da Silva Oliveira Auxiliar em Administração 

631019676 Danillo Cunha Rodrigues Auxiliar em Administração 

631019686 Marcelo Silva De Lucena Auxiliar em Administração 

631019962 Sabrina Alves Rocha Auxiliar em Administração 

631020333 Soraya Suzi Ribeiro Da Silva Auxiliar em Administração 

631020356 Elton Ricardo De Souza Auxiliar em Administração 

631020405 Ana Michelly De Melo Duarte Auxiliar em Administração 

631020422 Adriana Tiyoko Ura Auxiliar em Administração 

631020669 Héllade Barbosa De Castro Auxiliar em Administração 

631020752 Marlison Alexandre Dos Santos Auxiliar em Administração 

631020879 José Marcelo Araújo Dos Santos Auxiliar em Administração 

631020990 Carlos Victor Do Nascimento Moraes Filho Auxiliar em Administração 

631021043 Laiza Da Costa Soares Araújo Auxiliar em Administração 

631021044 Rosa De Saron Ramos Do Monte Auxiliar em Administração 

631021579 Jonathan Soares Martins Auxiliar em Administração 

631021653 Elizio Jose De Campos Auxiliar em Administração 

631021889 Alex José Da Silva Auxiliar em Administração 

631022090 Thais Cristine Santana Serafim Leite Auxiliar em Administração 

631022164 Erick Ivanklin De Lima Silva Auxiliar em Administração 

631022174 Leandro Da Silva Ramos Auxiliar em Administração 

631022522 Josenildo Padre De Araújo Auxiliar em Administração 

631022672 Patrizia Ventura Maia Auxiliar em Administração 

631022683 Jessyca Kaliny Patricio Josino Auxiliar em Administração 

631022764 Luiz Cristiano Da Silva Araujo Auxiliar em Administração 

631022768 Daniel Dias Dos Santos Auxiliar em Administração 

631023042 Thayssa Paula De Carvalho Auxiliar em Administração 

631023099 Marcelo Flavio Arruda Dos Santos Auxiliar em Administração 

631023105 Josefa Cassiano Pereira Da Silva Auxiliar em Administração 

631023181 Rhaíssa Mayara De Andrade Araújo Lima Auxiliar em Administração 

631023315 Marconi Oliveira Santiago Auxiliar em Administração 

631023414 Waleska De Sousa Braga Auxiliar em Administração 

631023499 Avany Eneas Costa Auxiliar em Administração 

631023585 Rafael Timoteo De Lima Auxiliar em Administração 

631023633 Luenya Bezerra Urbano Auxiliar em Administração 

631023766 Robson Da Silva Ferreira Auxiliar em Administração 

631023813 Rummerito Rocha Gonçalves Da Silva Auxiliar em Administração 

631024008 Roberto Pereira Dantas Junior Auxiliar em Administração 

631024014 João Sebastião De Miranda Neto Auxiliar em Administração 

631024035 Joaz Silva De Melo Auxiliar em Administração 

631024145 Fabio Henrique Assis De Menezes Auxiliar em Administração 

631024173 Joelly Kaline Alves Da Silva Barbosa Auxiliar em Administração 

631025071 Adilson Valerio Dos Santos Auxiliar em Administração 

631025103 Ana Karina Pereira Cabral Auxiliar em Administração 

631026348 Felipe Nascimento Dos Santos Auxiliar em Administração 

631026356 Gessyca Pereira Vitorino Auxiliar em Administração 
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631026560 Andreina Silva Dos Santos Auxiliar em Administração 

631026595 Raíssa Iara De Oliveira Auxiliar em Administração 

631027359 Aiza Saionara Felix Da Silva Auxiliar em Administração 

631027558 Alef De Aquino Tomaz Auxiliar em Administração 

631027575 Pablo Rodrigo Campelo Alves Auxiliar em Administração 

631027734 Bárbara Morais Carneiro Primo Auxiliar em Administração 

631027939 Sayonara Sibeli Alexandre Jovino Auxiliar em Administração 

631028161 João Hélio Cavalcante Júnior Auxiliar em Administração 

631028538 Joelson Gabriel Fábio Da Silva Auxiliar em Administração 

631029081 Raiane Nayara Silva Pereira Auxiliar em Administração 

631029380 Edmir Belizário De Lucena Auxiliar em Administração 

631029390 Josinaldo Maranhão Da Costa Auxiliar em Administração 

631029476 Bruna Raquel Carlos De Morais Auxiliar em Administração 

631029716 Marcus Aurelio Lima Auxiliar em Administração 

631030206 Izabela Lima Auxiliar em Administração 

631031005 Rafael Gouveia Bastos Auxiliar em Administração 

631031072 Rosa Karolina Barros Aragão Auxiliar em Administração 

631031215 Raissa Correia Lins Tavares Auxiliar em Administração 

631031284 Thais Paiva De Figueiredo Auxiliar em Administração 

631031407 José Ronaldo Huebra Auxiliar em Administração 

631031449 Fillipe William Arco Verde Medeiros De Paiva Auxiliar em Administração 

631031667 Italo Xavier Queiroz Auxiliar em Administração 

631031751 Augusto César De Sousa Rodrigues Auxiliar em Administração 

631031827 Ana Larissa Duarte Oliveira Auxiliar em Administração 

631032014 Edlamara Jessamynne Silva Auxiliar em Administração 

631032326 Fabíola De Ataíde Figueiredo Auxiliar em Administração 

631032421 Luana De Couto Miranda Gondim Auxiliar em Administração 

631033300 Julia Emanuelle De Lima Cesar Auxiliar em Administração 

631033806 Hiraildo Dos Santos Auxiliar em Administração 

631034792 Christiane Cavalcanti Farias Auxiliar em Administração 

631034855 Zaqueu Souza Da Silva Auxiliar em Administração 

631034970 Maria Luana Souza Pereira Auxiliar em Administração 

631035354 Thaís Do Nascimento Soares Auxiliar em Administração 

631035680 Líbia Costa Ferreira Da Silva Auxiliar em Administração 

631035750 Aline Targino Lopes Auxiliar em Administração 

631035936 André Luiz De Azevedo Oliveira Auxiliar em Administração 

631036280 Lucas De Freitas Farias Lopes Auxiliar em Administração 

631036285 Jessica Antunes Caldeira Auxiliar em Administração 

631036558 Aline Fabiao Nascimento De Souza Auxiliar em Administração 

631036720 Diego Lopes Leite Auxiliar em Administração 

631036779 Raissa Henriques De Carvalho Auxiliar em Administração 

631037031 Petra Maria Da Cruz Ribeiro E Rodrigues Auxiliar em Administração 

631037184 Stefany Alencar Laurindo Da Silva Auxiliar em Administração 

631037288 Leandro Da Silva Trindade Auxiliar em Administração 

631037670 Keylla Dos Anjos Melo Auxiliar em Administração 

631038214 Carlos Eduardo Gomes Auxiliar em Administração 

631038881 Leandro Do Nascimento Máximo Auxiliar em Administração 

631038933 Eduardo Rubens De Alencar Maia Auxiliar em Administração 

631039150 Carliana Araujo Pereira Auxiliar em Administração 

631039560 Janubia De Medeiros Menezes Auxiliar em Administração 

631039889 Bianca Emannuelle Da Silva Lima Auxiliar em Administração 

631040031 Josenildo Gomes Ribeiro Auxiliar em Administração 

631040074 Maria Rita De Lourdes Travassos De Lima Auxiliar em Administração 
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631040259 Danuta Cananéa Moreira Auxiliar em Administração 

631040380 Arture Batista Brandão Auxiliar em Administração 

631040751 Marcio Andre Anzoategui Auxiliar em Administração 

631040964 Edilson Ferreira Alves Auxiliar em Administração 

631041287 Romário Alexandre Ferreira Da Silva Auxiliar em Administração 

631041290 Michelly Felicio Pedrosa Auxiliar em Administração 

631041333 Carolina Kelly Pinto Barbosa Celani Auxiliar em Administração 

631041344 Samuel Fleck Auxiliar em Administração 

631041388 Filipe De Mendonça Pereira Auxiliar em Administração 

631041659 Vania Ribeiro Lopes Brandao Auxiliar em Administração 

631041732 Rakelyne Christina Da Silva Maroja Auxiliar em Administração 

631041762 Simone Carla Pereira Da Silva Auxiliar em Administração 

631041776 Iramir Rosemberg De Lima Auxiliar em Administração 

631041777 Thaís Carolline Leite Ferreira Auxiliar em Administração 

631041824 Taianny Beatriz De Sousa Nascimento Auxiliar em Administração 

631041928 Aline Saraiva Anacleto Auxiliar em Administração 

631042007 Ana Elisabeth De Oliveira Queiroz Auxiliar em Administração 

631042504 Joselena Rodrigues Ferreira Auxiliar em Administração 

631042762 Gessycleide Batista Duarte Auxiliar em Administração 

631042946 Yanka Oliveira De Lima Teixeira Auxiliar em Administração 

631043282 Rafaela Suellen Dias Diniz Barbosa Auxiliar em Administração 

631043349 Rosandro Barros Da Silva Souza Auxiliar em Administração 

631043468 Willian De Sena Gomes Auxiliar em Administração 

631043589 Érica Diniz Abrantes Gonçalves Auxiliar em Administração 

631043695 Wellerson Carlos De Luna Sousa Auxiliar em Administração 

631043748 Ana Clara Palitot Dias De Lacerda Auxiliar em Administração 

631044525 Willyane Katiene Bezerra Rodrigues Auxiliar em Administração 

631044904 Nathália Lívia Dantas Pereira Beiroz Auxiliar em Administração 

631044913 Isabela Lima Travassos Auxiliar em Administração 

631045157 Vanessa Martins Lacerda Brasileiro Auxiliar em Administração 

631045200 Bernardo Luiz Antunes Soares Auxiliar em Administração 

631045229 Alexandre Silva Lins Júnior Auxiliar em Administração 

631045249 Adenilton Ferreira Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631045477 Rute Pinheiro De Souto Fabricio Auxiliar em Administração 

631045689 Rosa Emilia Sena Bulhoes Auxiliar em Administração 

631046168 Natasha Cintia De Aquino Costa Auxiliar em Administração 

631046372 Breno Roberto Correia Da Silva Auxiliar em Administração 

631046576 Klivia Rilavia Paiva Da Silva Melo Auxiliar em Administração 

631046859 Nadja Do Nascimento Cavalcanti Auxiliar em Administração 

631048412 Jean Tenório Menezes Auxiliar em Administração 

631048464 
Yedda Alexandra Freire De Lima Albuquerque 
Ramos Auxiliar em Administração 

631048720 Josivaldo Joao Pereira Auxiliar em Administração 

631049196 Bianco De Carvalho Oliveira Auxiliar em Administração 

631049214 Gabriel Silva Morais Auxiliar em Administração 

631049392 Ingrid Coderceira Costa Auxiliar em Administração 

631049503 Eweline De Lourdes Almeida Lemos Auxiliar em Administração 

631049517 Oséas Oliveira Da Silva Auxiliar em Administração 

631049894 Marcelo Alexandria Da Silva Auxiliar em Administração 

631050215 Hemerson Ruan De Carvalho Viana Auxiliar em Administração 

631050228 Josenildo Cândido Dos Santos Auxiliar em Administração 

631050262 Jeilma De Noronha Ferreira Auxiliar em Administração 

631050700 Taysa Paoola Vieira De Oliveira Lins Auxiliar em Administração 
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631050733 Edilson Roque De Lemos Auxiliar em Administração 

631050736 Haryelle Náryma Confessor Ferreira Auxiliar em Administração 

631050778 Erivelton Da Cunha Nóbrega Auxiliar em Administração 

631050890 Marcélia Pereira Marinho Falcão Auxiliar em Administração 

631051114 Ruann Ramires Nunes Paiva Auxiliar em Administração 

631051244 Luis Antônio Joaquim Da Silva Auxiliar em Administração 

631051536 José Alex De Souza Auxiliar em Administração 

631051755 Raimundo Gonçalves De Abrantes Neto Auxiliar em Administração 

631051908 Winnie Costa Ferreira Da Silva Auxiliar em Administração 

631052274 Valmir Da Silva Santos Auxiliar em Administração 

631052597 Judemário Da Silva Sousa Auxiliar em Administração 

631053695 José Nilton Dos Santos Junior Auxiliar em Administração 

631054044 Amanda Barbosa De Sousa Auxiliar em Administração 

631054159 Maria Do Dysterro De Almeida Leite Auxiliar em Administração 

631054252 Ramon César Rodrigues Albuquerque Auxiliar em Administração 

631054718 Rayanne Odila Ribeiro Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631054794 Vera Lúcia Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631055340 Cleiton Gonsalves Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631055395 Lidiane Crstina Lima De Souza Auxiliar em Administração 

631055774 Katarina Chaves Lacerda Auxiliar em Administração 

631055956 Wanderson Felipe Gomes Da Costa Auxiliar em Administração 

631056058 Willy Nascimento Silva Auxiliar em Administração 

631056086 Maria Do Socorro Torres Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631056101 Ana Gabriela De Luna Cordeiro Auxiliar em Administração 

631056393 Denis Renato Ramalho Orozco Auxiliar em Administração 

631056583 Tercio Marcio Tavares Da Silva Auxiliar em Administração 

631056787 Maria Fagna Felix Da Silva Auxiliar em Administração 

631056796 Cassiano Lacerda Ferreira Auxiliar em Administração 

631056863 Amanda Vieira Carvalho Auxiliar em Administração 

631057142 Thiago Monteiro Da Silva Auxiliar em Administração 

631057207 Adeilson Francisco Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631057432 Hortencia De Melo Campos Correia Auxiliar em Administração 

631057562 Renata Ericson Araujo Batista Auxiliar em Administração 

631057637 Samara Coutinho Lins De Andrade Auxiliar em Administração 

631057718 Gabriela Medeiros Toscano Da Silva Auxiliar em Administração 

631057756 Jackson Weslley Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631057805 Thaise Cabral Arruda Auxiliar em Administração 

631058292 Wellyson Alves Dantas Auxiliar em Administração 

631058608 Hewelanya De Souza Uchôa Auxiliar em Administração 

631058673 Kleyton De Sousa Nascimento Auxiliar em Administração 

631058677 Fábia Alves Da Silva Auxiliar em Administração 

631058804 Heloísa Da Rocha Vieira Auxiliar em Administração 

631058928 Jose Torres De Medeiros Auxiliar em Administração 

631059062 Wanderley Pereira De Oliveira Auxiliar em Administração 

631059666 Ewerton Rodrigo Santana Silva Auxiliar em Administração 

631060091 Edjanio Oliveira De Almeida Auxiliar em Administração 

631060174 Walter José Aguiar De Carvalho Auxiliar em Administração 

631060378 Joana Kely Sabino Da Silva Auxiliar em Administração 

631060432 Krissia Barbosa Souto Auxiliar em Administração 

631060488 Raissa Soares Ribeiro Braga Auxiliar em Administração 

631060510 Igor Da Silva Gomes Auxiliar em Administração 

631061213 Mário Germano De Melo Auxiliar em Administração 

631061237 Tiago Braga De Sousa Auxiliar em Administração 
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631061544 Bruno Almeida De Farias Auxiliar em Administração 

631061612 Vanessa Dos Santos Silva Auxiliar em Administração 

631061629 Giselle Alencar Jeronimo Auxiliar em Administração 

631061639 Aline Justino Auxiliar em Administração 

631061727 Mariana Uchôa E Silva Auxiliar em Administração 

631061757 Lionaldo Lima Da Silva Júnior Auxiliar em Administração 

631062129 Danyella Dantas Duarte Auxiliar em Administração 

631062140 Rafael Lucyan De Oliveira Paraz Auxiliar em Administração 

631062207 Tomaz Paulino Dantas Lima Auxiliar em Administração 

631062626 Sara De Souza Oliveira Auxiliar em Administração 

631062659 Anna Paula Dionísio Ramos Auxiliar em Administração 

631063129 Dogival Antonio Da Hora Lira Auxiliar em Administração 

631063224 Areli Cardoso Silva Auxiliar em Administração 

631063429 Jose Darwin Diaz Sanchez Neto Auxiliar em Administração 

631063494 Andréia Araújo Pereira Auxiliar em Administração 

631064156 Angelo Miguel Fernandes Leal Auxiliar em Administração 

631064162 Vânia Henrique Ribeiro Da Silva Auxiliar em Administração 

631064338 Jonildo Da Silva Auxiliar em Administração 

631064450 Roberlânio Souza De Oliveira Auxiliar em Administração 

631064601 Thiago Augusto Dos Santos Ferreira Auxiliar em Administração 

631064634 Wanderson Renan Dantas Felix Auxiliar em Administração 

631065093 Miguel Angel Ribera Menezes Auxiliar em Administração 

631065591 Ricardo Augusto Sales De Souza Auxiliar em Administração 

631065813 Luiz Daniel Costa Falcão Auxiliar em Administração 

631065837 Thiago Claudino Mendes De Almeida Auxiliar em Administração 

631066207 Bruna Taisa Nóbrega Melo Auxiliar em Administração 

631066513 Anneliese De Amorim Zagel Monteiro Auxiliar em Administração 

631066563 Ana Paula Ferreira Oliveira Auxiliar em Administração 

631066951 Michelle Saldanha De Lucena Sousa Auxiliar em Administração 

631067507 Natali De Oliveira Pontes Coutinho Auxiliar em Administração 

631067512 Marília Sarmento Maranhão Auxiliar em Administração 

631068181 Nataly Lucena Moreira Auxiliar em Administração 

631068696 Allysson Alex Figueredo Brilhante Auxiliar em Administração 

631068831 Priscila Pinto Fabricio Ribeiro Auxiliar em Administração 

631068839 Danilo Santos Vasconcelos Auxiliar em Administração 

631069098 Varelia Pereira De Andrade Auxiliar em Administração 

631069132 Thiago Queiroga De Lucena Auxiliar em Administração 

631069628 Adson José Da Silva Ferreira Auxiliar em Administração 

631070408 Ruth Karla Duarte Quirino Lemos Auxiliar em Administração 

631070457 Evilásio Ferreira De Sousa Júnior Auxiliar em Administração 

631070624 Emerson Nunes Dos Santos Auxiliar em Administração 

631070690 Luciano Coitinho Do Nascimento Júnior Auxiliar em Administração 

631071701 Márcio Cardoso De Jesus Auxiliar em Administração 

631071838 Janaina Pimentel De Souza Auxiliar em Administração 

631071947 Leonardo Bezerra De Oliveira Auxiliar em Administração 

631071975 Geraldo Queiroz De Araújo Filho Auxiliar em Administração 

631071989 Eraldo Leite Catunda Neto Auxiliar em Administração 

631072669 Ayslan Mendes De Sá Auxiliar em Administração 

631073097 
Rhaysa De Pádua Barbosa Falcão De 
Albuquerque Auxiliar em Administração 

631073145 Luiz Carlos Cardoso De Medeiros Auxiliar em Administração 

631073496 Marcelo De Andrade Freitas Auxiliar em Administração 

631073605 Sandra Dias Fontes De Carvalho Auxiliar em Administração 
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631073935 Luzia Nunes Barreto Auxiliar em Administração 

631074231 Mirna De Brito Hipólito Auxiliar em Administração 

631074398 Gisllayne Maria André De Souza Freitas Auxiliar em Administração 

631074406 Camilla De Mendonça Ferreira Auxiliar em Administração 

631074439 Joselma Dos Santos Nascimento Auxiliar em Administração 

631074520 
Naria Germana Basílio Ramalho De Alencar 
Paiva Auxiliar em Administração 

631074735 Patrícia Silva Ferreira Auxiliar em Administração 

631074843 Aristoteles Fernandes Bandeira De Oliveira Auxiliar em Administração 

631074864 Kecia Suzane Pereira De Morais Auxiliar em Administração 

631074896 Maria Liziane Sarinho Da Silva Auxiliar em Administração 

631075058 Moisés Inocêncio Rosas Neto Auxiliar em Administração 

631075176 Lais Maria Almeida De Lira Auxiliar em Administração 

631075498 Reinato Ribeiro De Souza Auxiliar em Administração 

631075522 Luana Camilla Cordeiro Braz Auxiliar em Administração 

631075612 Temístocles Antonio Oliveira Mendes Auxiliar em Administração 

631076577 Marcelo Hudson Cunha De Melo Auxiliar em Administração 

631076660 Yanna Lins Damasceno Araujo Auxiliar em Administração 

631076978 Danyelle Da Silva Ferreira Auxiliar em Administração 

631077019 Lucas Da Silva Alves Auxiliar em Administração 

631077026 Dominique Martins Auxiliar em Administração 

631077442 Farckyanne Aragao Rodrigues Ferreira Auxiliar em Administração 

631077557 Mateus Arnaud Santos De Sousa Auxiliar em Administração 

631077613 Joel Ramalho Ventura Auxiliar em Administração 

631077818 Lívia Tavares De Melo Silvany Auxiliar em Administração 

631077951 Caio César Bezerra De Medeiros Auxiliar em Administração 

631078182 Rosinéa Lins De Araújo Carneiro Auxiliar em Administração 

631078228 Adrielly Cristiane Silva Vital Auxiliar em Administração 

631078364 Felipe Landeira Nunes Costa Auxiliar em Administração 

631078553 Ana Ellen Maciel Andriola Auxiliar em Administração 

631078951 Izabella Andrade De Lemos Auxiliar em Administração 

631078962 Marina Lima Maracajá Martins Auxiliar em Administração 

631079290 Euller Gonçalves De Lima Auxiliar em Administração 

631079363 Flavia Helena Rezende Garcia E Silva Auxiliar em Administração 

631079379 José Josenildo Gomes Pereira Auxiliar em Administração 

631079522 Thales Ferreira Dionisio Da Silva Auxiliar em Administração 

631080408 Tereza Rachel Araújo Nascimento Auxiliar em Administração 

631080441 Joalyson Franklin Feijão Auxiliar em Administração 

631080577 Marciana Batista Confessor Auxiliar em Administração 

631080626 Regiani Patricia Mendonça Barbosa Auxiliar em Administração 

631080691 Emyle Rhaissa Dos Santos Melo Ferreira Auxiliar em Administração 

631081060 Jean Marcel Pinto Da Silva Auxiliar em Administração 

631081189 Elisângela Garcia Pereira Auxiliar em Administração 

631081321 Isabelle Fernanda Xavier Barbosa Gama Auxiliar em Administração 

631081558 Kátia Karina Medeiros Bezerra Auxiliar em Administração 

631081821 Lidiane Nóbrega Varelo Auxiliar em Administração 

631082211 Vanderson Lima Ferreira De Carvalho Auxiliar em Administração 

631083174 Emanuelle Rosado De Sá Xavier Santos Auxiliar em Administração 

631083239 Paulo Sérgio Pichelli Auxiliar em Administração 

631083729 Nayara Gabriella De Souza Rodrigues Auxiliar em Administração 

631083762 Eleni Santana Valadares Ribeiro Auxiliar em Administração 

631083770 Saniely Patricia Lima Pereira Auxiliar em Administração 

631083812 Joao Carlos Valadares Ribeiro Auxiliar em Administração 
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631083856 Ícaro De Sá Barreto E Moraes Auxiliar em Administração 

631084027 Cláudia De Cavalcanti Pessoa Igrejas Lopes Auxiliar em Administração 

631085366 Makys Jose Barbosa Amancio Auxiliar em Administração 

631085458 Dayanna Francelino De Melo Auxiliar em Administração 

631085897 Pauline Lima De Brito Auxiliar em Administração 

631085996 Ana Maria Da Rocha Auxiliar em Administração 

631086412 Raíssa Fernandes De Carvalho Auxiliar em Administração 

631086561 Wandson De Souza Cardoso Auxiliar em Administração 

631087692 Johelcio Marinho Porto Auxiliar em Administração 

631088079 Andrezza Gomes Pereira Auxiliar em Administração 

631088590 Jéssica Mylena Justino Auxiliar em Administração 

631089837 Ozelita Maria Rolim Nunes Auxiliar em Administração 

631090248 Thaís Espínola Gomes Auxiliar em Administração 

631090407 Diogo Severo De Sousa Auxiliar em Administração 

631090592 Amayana Pereira De Lucena Melo Auxiliar em Administração 

631090682 Felipe Rolim De Lavôr Auxiliar em Administração 

631090741 Karen Sales Nóbrega Da Silva Auxiliar em Administração 

631090782 Patricia Matias Da Silva Auxiliar em Administração 

631091207 Deivson Gomes Tavares Auxiliar em Administração 

631091854 Delby Fernandes De Medeiros Neto Auxiliar em Administração 

631092215 Danillo Magno Lopes De Campos Escorel Auxiliar em Administração 

631092423 Rodolfo Plássido Araújo De Almeida Auxiliar em Administração 

631092445 Priscila Queiroz Da Silva Auxiliar em Administração 

631092495 Bruno Felipe Luz De Souza Auxiliar em Administração 

631093080 Weverton Ideão De Paiva Auxiliar em Administração 

631093372 Cynthia Gabrielle Amaral Peçanha Almeida Auxiliar em Administração 

631093531 Orlando Mendes Da Silva Auxiliar em Administração 

631093898 Janice Dos Santos Sousa Auxiliar em Administração 

631094142 Jaqueline De Lima Regis Auxiliar em Administração 

631094382 Érica Dos Prazeres Balbino Auxiliar em Administração 

631094630 Jerfferson Bruno De Souza Costa Auxiliar em Administração 

631094781 Amanda Patrícia Almeida Auxiliar em Administração 

631095353 Victor Hugo Diniz Cunha Auxiliar em Administração 

631095378 Thiago Henrique Ribeiro Dos Santos Auxiliar em Administração 

631095420 Kênia Suzany Caetano Leite Auxiliar em Administração 

631095788 Rayane Priscila Batista Dos Santos Auxiliar em Administração 

631095789 Ingrid Marla Barros Meira Da Rocha Auxiliar em Administração 

631096077 Karolyne Da Silveira Covre Auxiliar em Administração 

631096330 Lucicleide Da Silva Félix Auxiliar em Administração 

631096401 Valéria Diana Pereira Souza De Morais Auxiliar em Administração 

631096500 Renata De Vasconcelos Maia Auxiliar em Administração 

631096575 Jamila Lacerda De Freitas Auxiliar em Administração 

631096630 Jessica Agnes Modesto Xavier Auxiliar em Administração 

631097020 Felipe Rangel De Almeida Auxiliar em Administração 

631097687 Wellington Oliveira Soares Auxiliar em Administração 

631097970 Wildegundes Pereira Cortez Auxiliar em Administração 

631097986 Danieli Cristina Dos Anjos Silva Auxiliar em Administração 

631098426 Camilla Do Amaral Uchôa Auxiliar em Administração 

631098495 Jaqueline Da Silva Nascimento Auxiliar em Administração 

631098650 Samuel Ribeiro Gregório Auxiliar em Administração 

631099415 Liliany Fernandes Ferreira Auxiliar em Administração 

631099427 Dayse De Lima Ferreira Auxiliar em Administração 

631099833 Janday Eron Farah Abdon Da Silva Auxiliar em Administração 
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631100253 Fernanda Cardinaly De Araújo Silva Auxiliar em Administração 

631100294 Deyse De Fátima Do Amarante Brandão Auxiliar em Administração 

631100378 Marcelly Nóbrega De Medeiros Auxiliar em Administração 

631100532 Cintia Maria De Medeiros Auxiliar em Administração 

631101278 Leonardo Feliciano Auxiliar em Administração 

631101601 Claudeque Pereira Duarte Auxiliar em Administração 

631101633 Rafael Dos Santos Silva Auxiliar em Administração 

631102487 Leilane Cristina Lopes Silva De Carvalho Auxiliar em Administração 

631102951 Aldeni Diniz De Araujo Auxiliar em Administração 

631102960 Aluzenilton Silva De Lucena Auxiliar em Administração 

631102991 Camila Farias Montenegro Gouveia Auxiliar em Administração 

631103098 Aline De Fátima Silva De Oliveira Auxiliar em Administração 

631103134 Ana Lucia Da Silva Teixeira Auxiliar em Administração 

631103351 Djalma Batista De Mendonça Filho Auxiliar em Administração 

631104401 Danielle Cristina Pacheco Dos Santos Auxiliar em Administração 

631105034 Danielison Brito De Souza Auxiliar em Administração 

631105122 Sandra Veríssimo Da Silva Auxiliar em Administração 

631105358 Andresa De Brito Ramos Auxiliar em Administração 

631105987 Jefferson Myclause De Lima Auxiliar em Administração 

631107661 Maria Larissa Alves Pessôa Auxiliar em Administração 

631107730 Marcos Holanda De Almeida Auxiliar em Administração 

631107841 Isabelle Lins Filgueiras Almeida Auxiliar em Administração 

631107922 Eden Da Costa Pinto Auxiliar em Administração 

631108495 Taua Domiciano Moura Dantas Gomes Auxiliar em Administração 

631108747 Andre Nicolau Lima Alves Auxiliar em Administração 

631108839 Maria Karolinny Da Silva Pereira Auxiliar em Administração 

631108905 Anderson Renato Ferreira De Pontes Auxiliar em Administração 

631109256 Sandra Karina De Oliveira Galvao Auxiliar em Administração 

631109640 Bruno Carvalho De Brito Auxiliar em Administração 

631109802 Romario Sales De Araujo Auxiliar em Administração 

631110412 Niedja Maria Gomes Silva Auxiliar em Administração 

631110555 Arnon Henrique Dionísio Torres Auxiliar em Administração 

631110650 Lucianna Silvestre De Castro Azevêdo Auxiliar em Administração 

631110796 Everton Oliveira De Queiroz Auxiliar em Administração 

631110887 Jeferson Silva De Andrade Auxiliar em Administração 

631111697 Lucineide Brito De Souza Auxiliar em Administração 

631112077 Renata Matias De Almeida Formiga Auxiliar em Administração 

631112140 Robson De Sousa Damião Auxiliar em Administração 

631113856 Rossânia Bezerra Da Silva Auxiliar em Administração 

631114099 Mariane Dos Santos Monteiro Auxiliar em Administração 

631114132 Milena Scarllatt Luiz Alves Auxiliar em Administração 

631114197 Almir Alexey Brito Vital Auxiliar em Administração 

631114559 Lara Nobrega Heim Auxiliar em Administração 

631114670 Allyson José Nóbrega Cavalcante Auxiliar em Administração 

631115048 Suellen Cristina Basto Costa Auxiliar em Administração 

631115682 Allan Araújo Auxiliar em Administração 

631115794 Rubem Ferreira Cacho Auxiliar em Administração 

631116106 Klayton Lima Figueiredo Auxiliar em Administração 

631116356 
Valdermilson Guilherme Nascimento Dos 
Santos Auxiliar em Administração 

631116409 Rosimar Guimaraes De Castro Auxiliar em Administração 

631117912 Camila Santos Freire Dantas Auxiliar em Administração 

631118579 Sátia Belém Loureiro Dias Auxiliar em Administração 
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631119161 Leandro Dos Santos Souza Auxiliar em Administração 

631119244 Jacielle Rayane Alves Matias De Sousa Auxiliar em Administração 

631119326 Amanda Martins Dantas Auxiliar em Administração 

631119806 Tiago De Oliveira Gonçalves Auxiliar em Administração 

631120344 Nathan Lucas Batista Auxiliar em Administração 

631120957 Taiana Da Silva Nunes Gomes Auxiliar em Administração 

631121512 Ricardo Max Cavalcanti Ferreira Auxiliar em Administração 

631122144 Maria Da Guia Gonçalves Barbosa Auxiliar em Administração 

631122489 Tacyana Almeida De Abreu Auxiliar em Administração 

631122753 Camila Paula Dias De Paiva Auxiliar em Administração 

631123411 Eduardo Alberto Falcao De Seixas Auxiliar em Administração 

631124496 Juliana De Lima Silva Auxiliar em Administração 

631124867 Rodrigo Henrique Ribeiro Dos Santos Auxiliar em Administração 

631125104 Bruna Brunnett Vasconcelos Mangueira Auxiliar em Administração 

631125923 Valdecir Da Silva Auxiliar em Administração 

631125941 Edneusa Bernardo Da Silva Oliveira Auxiliar em Administração 

631126572 Flávio Henrique Pinto Do Nascimento Auxiliar em Administração 

631127642 Sergio De Lima Auxiliar em Administração 

631128101 Maria De Fátima Carneiro Diniz Auxiliar em Administração 

631129966 Mirella Albuquerque Diniz Auxiliar em Administração 

631131401 Dayse Euzébio De Oliveira Auxiliar em Administração 

631131601 Patrícia Trigueiro De Souza Da Silva Auxiliar em Administração 

631133020 Emerson Alencar De Medeiros Auxiliar em Administração 

631133854 Áquila De Oliveira Anacleto Auxiliar em Administração 

631134607 Sanny De Souza Corrales Auxiliar em Administração 

631136577 Nilcimar Fontes De Araújo Gomes Auxiliar em Administração 

631137203 Jairo Rodrigues De Souza Auxiliar em Administração 

631137371 Vitor Aleksandr Ramos Araujo Auxiliar em Administração 

631138574 Pamela Suellen Cavalcante Lacerda Auxiliar em Administração 

631038524 Ednaldo De Andrade Guedes Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631049741 Danilo Warella Pitsch Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631053763 Cynthia Gomes Pinheiro Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631068487 Davi Morais Do Nascimento Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631070689 Bibiana Ramos Dapper Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631084969 Geraldo Cezino De Medeiros Junior Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631095815 Waltemberg Cunha De Sousa Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631122422 Gleidson Kleber Bezerra Batista Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631130119 Mirella Albuquerque Diniz Auxiliar em Assuntos Educacionais 

631007952 Rosângela Félix De Santana Bibliotecário - Documentalista 

631103005 Francisco Leandro Castro Lopes Bibliotecário - Documentalista 

631132904 Wagner Ayrão De Castro Bibliotecário - Documentalista 

631004525 Karoline Rodrigues Ferreira Lima Contador 

631008781 Joao Alberto Aragao De Carvalho Contador 

631011920 Ivone Vanuza Nogueira De Souza Contador 

631017626 Deusilandia Cesario Soares Contador 

631022777 Elenildo Santos Bezerra Contador 

631025624 Artur Sotéro De Sousa Contador 

631029975 Nayane Kelly De Lima Pinheiro Contador 

631030423 Mônica Bandeira De Melo Contador 

631031135 Ramon Gomes De Lima Miranda Contador 

631036215 Maria Jozenilda Araújo Dos Santos Contador 

631041185 Arlley Pereira De Araujo Contador 

631044601 Andre Rodrigues Araujo Contador 
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631059415 Leonardo De Sousa Catão Contador 

631096166 Iara Padilha De Souza Sobrinha Contador 

631123675 Elaine Martins Mendes Contador 

631001070 Wallysson Brunno Da Silva Rocha Engenheiro Área Civil 

631010961 Edpo De Araujo Manso Engenheiro Área Civil 

631011122 Thomas Fernandes Da Silva Engenheiro Área Civil 

631011611 Márcia Suzanna Dutra Abreu De Araújo Engenheiro Área Civil 

631016819 Ivan Da Silva Marinho Filho Engenheiro Área Civil 

631021920 Bruno Andrade De Freitas Engenheiro Área Civil 

631023650 Rennan Victor De Oliveira Leite Engenheiro Área Civil 

631024917 Gabriel Figueiredo De Melo Engenheiro Área Civil 

631031513 Tiago Oliveira Gonçalves Engenheiro Área Civil 

631038536 Revellys Wagner Bandeira Cavalcante Engenheiro Área Civil 

631038549 João Felipe De Oliveira Engenheiro Área Civil 

631040155 Vanessa Priscyla Santos Do Nascimento Engenheiro Área Civil 

631046332 Alex De Melo Roehe Engenheiro Área Civil 

631047405 Carlos Alberto Da Silva Júnior Engenheiro Área Civil 

631047604 Rafaella Pereira Marinho Engenheiro Área Civil 

631050557 André Vinícius De Oliveira Pinheiro Engenheiro Área Civil 

631052043 Ana Paula Farias De Andrade Engenheiro Área Civil 

631052828 Leonel Oliveira Sousa Engenheiro Área Civil 

631057939 Rafael Barbosa Brito Da Matta Engenheiro Área Civil 

631067511 Lorena Patrícia Gomes Rêgo Engenheiro Área Civil 

631068562 Pedro Arthur Carlos De Lima Engenheiro Área Civil 

631072019 Marcus Aurélio Coutinho Barrêto Filho Engenheiro Área Civil 

631083833 Andressa Tallita Maria De Macêdo Silva Engenheiro Área Civil 

631096071 Isaías Lênin Gomes De Azevêdo Engenheiro Área Civil 

631098396 Luiz Phillip Medeiros De Andrade Engenheiro Área Civil 

631099234 Elysson Pacheco Cunha Engenheiro Área Civil 

631106346 Jonathan André Pereira De Lima Engenheiro Área Civil 

631108528 Pedro Bezerra De Medeiros Engenheiro Área Civil 

631004673 Brunna Alcântara Balduino Da Nóbrega Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631008597 Rondinelly Ramos De Araújo Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631010552 Anne Karine De Souza Nascimento Soares Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631014160 Jackson Da Silva Santana Júnior Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631018010 Luziany Adyja Da Costa Freire Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631022757 Marcos César Soares Ramalho Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631035747 Marcio De Santana Carvalho Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631049633 Bruno Emanoel Leite Da Silva Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631053992 Gercica Cristina Gomes De Macêdo Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631057730 Naára Medeiros Araújo Lima Oliveira Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631069595 Tacito Melo Normando Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631072680 Jovanio Gomes Tenório Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631074770 Tatyana Patrício De Albuquerque Sousa Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631078558 Evandro Fernandes Batista Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631081557 Felipe Maciell Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631083412 Rennan Tarradt Rocha Wanderley Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631084081 Fabíola Samara Medeiros De Albuquerque Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631085302 Romildo Lourenco Dos Santos Engenheiro de Segurança do Trabalho 

631004202 Marina Soares De Castro Quirino Farmacêutico 

631005268 Renata Da Silva Leite Farmacêutico 

631008869 Rayanne Sales De Araújo Batista Farmacêutico 

631009361 Mara Rúbia Winter De Vargas Farmacêutico 



 

26 

 

631018090 Ricardo Carneiro Montes Farmacêutico 

631035577 Marcelo Vítor De Paiva Amorim Farmacêutico 

631047944 Fabrício Havy Dantas De Andrade Farmacêutico 

631057229 Douglas Andrade Da Costa Farmacêutico 

631071469 Kesia Da Paixao Silva Goncalves Farmacêutico 

631079856 Christiane Oliveira Jordão Farmacêutico 

631117883 Taynara Batista Lins Farmacêutico 

631005502 Hugo Cavalcanti Bispo Jornalista 

631006868 Maria Thereza Dos Anjos Carneiro Leão Jornalista 

631007845 Ana Kamila Silva Azevedo Jornalista 

631008453 Bárbara De Sousa E Silva Wanderley Jornalista 

631014026 Esmejoano Lincol Da Silva De Franca Jornalista 

631015914 Lícia Lara Dantas Barros Jornalista 

631016473 Caroline Rangel Travassos Burity Jornalista 

631020265 Alana Lais Dos Santos Lima Jornalista 

631024177 Natália Laís Almeida Xavier Jornalista 

631025190 Flávia Lopes Sales Do Nascimento Jornalista 

631025363 Camila Barreto Monteiro Jornalista 

631040032 Bruna Carvalho De Oliveira Jornalista 

631040970 Bruna Fernandes De Souza Jornalista 

631041076 Emerson Da Cunha De Sousa Jornalista 

631043395 Richard Lauriano Ferreira Da Silva Jornalista 

631048354 
Teresa Roberta Soares Da Silva Buregio 
Freitas Jornalista 

631057377 Carlos Magno Silva De Menezes Jornalista 

631057797 Ana Aline Dos Santos Lins Formiga Jornalista 

631058715 Gustavo Vítor De Medeiros Lima Jornalista 

631059004 Jacqueline Santos Miranda E Lima Jornalista 

631059434 Amanda Nogueira De Oliveira Jornalista 

631060086 Bessie Cavalcanti Barbosa De Andrade Jornalista 

631061215 Iuri Macedo Moreira Jornalista 

631063394 Rafael De Araújo Melo Jornalista 

631076344 Vívian Regina Lucena De Oliveira Jornalista 

631083316 Lis Carolinne Lemos Jornalista 

631084738 Marcos José Da Cruz Vital Jornalista 

631100932 Dennise Cunha Borges De Vasconcelos Jornalista 

631103720 Octavio Soares De Oliveira Jornalista 

631084893 José Kenio De Sousa Nader Médico - Área Psiquiatria 

631086502 Marcus Aurélio Coutinho Barrêto Filho Mestre de Edificações e Infraestrutura 

631100165 Gabriela Soaresdos Santos Pedagogo 

631006751 Marcelo Souza Oliveira Psicólogo 

631018500 Claudia Maria Pereira De Lima Psicólogo 

631018649 Jéssica Silva De Siqueira Barbosa Psicólogo 

631039768 Tamiris Molina Ramalho Hirschle Psicólogo 

631045547 Renata Pimentel Da Silva Psicólogo 

631046896 Jeordan Rangel De Figueiredo Junior Psicólogo 

631115497 Roberta De Lima Sousa Vieira Psicólogo 

631000501 Edson Vicente Dos Santos Revisor de Texto Braille 

631003526 Elton Souza De Jesus Revisor de Texto Braille 

631018117 Lilian Mamedes Dos Santos Revisor de Texto Braille 

631025752 Samuel Amaral Veras Bonifácio Revisor de Texto Braille 

631038146 Dina Pereira De Melo Revisor de Texto Braille 

631038945 João Marcos Gomes De Oliveira Ferreira Revisor de Texto Braille 
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631051248 Rafaella Camilla Meira Prado De Brito Revisor de Texto Braille 

631079534 Jâmison Alves Teixeira Revisor de Texto Braille 

631091914 Vânessa De Oliveira Florentino Revisor de Texto Braille 

631104514 Verônica Regina Soares Seabra Revisor de Texto Braille 

631009488 Daniel Oliveira De Medeiros Técnico de Tecnologia da Informação 

631062197 Denis Renato Ramalho Orozco Técnico de Tecnologia da Informação 

631076239 Thiago Bueno Pessoa Técnico de Tecnologia da Informação 

631114287 Daniel Miranda De Brito Técnico de Tecnologia da Informação 

631124497 Joalisson Mendes Gomes Técnico de Tecnologia da Informação 

631001813 Moises Dos Santos Corcino Técnico em Arquivo 

631002141 
Valdermilson Guilherme Nascimento Dos 
Santos Técnico em Arquivo 

631017116 Fernanda De Oliveira Cândido Técnico em Arquivo 

631017998 Pedro Henrique Ramos De Souza Técnico em Arquivo 

631040531 Natalia Silva Fernandes De Souza Técnico em Arquivo 

631041012 Jefferson Higino Da Silva Técnico em Arquivo 

631046220 José Almir Batista De Medeiros Gomes Técnico em Arquivo 

631051764 Michelle Chaves De Araújo Técnico em Arquivo 

631058101 Andre Bezerra De Sousa Técnico em Arquivo 

631073968 Hermes Soares Franco Técnico em Arquivo 

631105070 Ana Caroline Do Nascimento Brito Técnico em Arquivo 

631108286 Naftály De Araujo Vieira Melo Técnico em Arquivo 

631000381 Handersson Mendes Da Costa Técnico em Artes Gráficas 

631021145 Dalciane Nunes Da Silva Costa Técnico em Artes Gráficas 

631074203 Daniel De Sousa Andrade Técnico em Artes Gráficas 

631001149 Simone Nazare Pereira Técnico em Assuntos Educacionais 

631002001 Lucio Cesar Dantas De Medeiros Técnico em Assuntos Educacionais 

631002609 Jônatas Xavier De Souza Técnico em Assuntos Educacionais 

631003765 Juliano Francisco De Pontes Técnico em Assuntos Educacionais 

631005633 Maria Gizélia De Pontes Técnico em Assuntos Educacionais 

631006405 Jean Carlos Das Neves Souza Técnico em Assuntos Educacionais 

631006585 Saulo Rodrigo Alves De Souza Técnico em Assuntos Educacionais 

631006650 Gabriel Gomes De Lima Costa Técnico em Assuntos Educacionais 

631008961 Wilson Almeida Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631009040 Camila Mendes Dos Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631010277 Gerson Emidio Técnico em Assuntos Educacionais 

631010935 Wagner Luiz Araújo Dutra Técnico em Assuntos Educacionais 

631013776 Cinthia Saska Técnico em Assuntos Educacionais 

631014360 Paôla Manfredini Romão Bonfim Técnico em Assuntos Educacionais 

631014466 Hamilton Matos Cardoso Júnior Técnico em Assuntos Educacionais 

631014525 Francisco Geoci Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631017061 José Roberto Cavalcante Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631018947 Angelimar Santana Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631020025 Fernando Nunes Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631020220 Josemberto Rosendo Da Costa Técnico em Assuntos Educacionais 

631024004 Luciano Marinho De Lima Técnico em Assuntos Educacionais 

631026618 Elicia Barros Guerra Souza Técnico em Assuntos Educacionais 

631031010 Anna Raphaella De Lima Marenco Técnico em Assuntos Educacionais 

631031343 Geissa Samira Lima Nascimento Técnico em Assuntos Educacionais 

631034606 Edson Luis Dos Santos Barbosa Técnico em Assuntos Educacionais 

631037275 Marcos Barbosa De Souza Técnico em Assuntos Educacionais 

631037353 Luis Eduardo Araujo Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631038338 João Alves De Araújo Júnior Técnico em Assuntos Educacionais 
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631039006 Tatiane Alves Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631040454 Bruno Teixeira Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631042948 Ilka Cavalcante Omena Técnico em Assuntos Educacionais 

631045928 Brenda Oliveira Santana Técnico em Assuntos Educacionais 

631046435 Karina Anunciada Barros Técnico em Assuntos Educacionais 

631046604 Maysa Lopes Japyassu Técnico em Assuntos Educacionais 

631048009 Juliana Fernandes Peronico Técnico em Assuntos Educacionais 

631049464 Maiene De Fátima Cordeiro De Queiroga Técnico em Assuntos Educacionais 

631050219 Edjane De Oliveira Silva Nascimento Técnico em Assuntos Educacionais 

631050285 Andréa Lucena Da Costa Técnico em Assuntos Educacionais 

631051584 Francisco Costa De Pontes Técnico em Assuntos Educacionais 

631053744 Cynthia Gomes Pinheiro Técnico em Assuntos Educacionais 

631055964 Junior Felipe De Oliveira Nascimento Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631056688 Francilene Dos Santos Cunha Técnico em Assuntos Educacionais 

631056715 Harumi Matsmiya Alves Arruda Técnico em Assuntos Educacionais 

631057246 Fabio Oliveira De Castro Técnico em Assuntos Educacionais 

631057502 Maria Da Conceição Pereira Paulino Técnico em Assuntos Educacionais 

631058790 Maria José Bandeira De Araújo Técnico em Assuntos Educacionais 

631059111 Cecilia Leonia Moreira Alves Técnico em Assuntos Educacionais 

631064938 Cléber Cesar Da Silva Barbosa Técnico em Assuntos Educacionais 

631065221 Cristian Soares Vieira Dos Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631065949 Juliano Ferreira De Moraes Técnico em Assuntos Educacionais 

631069568 Willen Moreira Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631075039 Luciana Dantas Sarmento Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631077397 Marta Daniele Do Nascimento Ferreira Técnico em Assuntos Educacionais 

631077545 Jefferson Emanuel Cardoso De Lima Técnico em Assuntos Educacionais 

631078409 Jônathas Palácio Leite Gomes Técnico em Assuntos Educacionais 

631080215 Flávia Oliveira Junqueira Técnico em Assuntos Educacionais 

631080411 Daniel Silva Dos Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631081116 Jose Geovany Nóbrega Da Costa Técnico em Assuntos Educacionais 

631081671 Jussara Nobrega Da Silva Crispim Cunha Técnico em Assuntos Educacionais 

631082404 Danilo Coutinho Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631082881 Martha Julio De Andrade Técnico em Assuntos Educacionais 

631083710 Anelise Dos Santos Da Costa Técnico em Assuntos Educacionais 

631090842 Francisco Junior Macedo De Castro Técnico em Assuntos Educacionais 

631091450 Jossandra Gonçalves Dos Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631092973 Jailson Alves De Farias Técnico em Assuntos Educacionais 

631095819 Waltemberg Cunha De Sousa Técnico em Assuntos Educacionais 

631096357 Wellington Alves Cavalcanti Júnior Técnico em Assuntos Educacionais 

631100072 Luciana Ipolito Alves Técnico em Assuntos Educacionais 

631100073 Eliza Georgina Nogueira Barros Técnico em Assuntos Educacionais 

631101939 Fernanda Lima De Paula Técnico em Assuntos Educacionais 

631103142 Jetro Xavier Da Costa Lopes Técnico em Assuntos Educacionais 

631103382 David Da Silva Brito Júnior Técnico em Assuntos Educacionais 

631105382 Gustavo Cesar Ojeda Baez Técnico em Assuntos Educacionais 

631109430 Lívia Carolina Pedroso Ramos Técnico em Assuntos Educacionais 

631110283 Raquel Antunes De Freitas Nunes Técnico em Assuntos Educacionais 

631110422 Maria Sandra Aciole Martins Técnico em Assuntos Educacionais 

631112116 Maíra Lewtchuk Espindola Técnico em Assuntos Educacionais 

631115162 Gilcimar Queiroz Dos Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631116189 Charles Guimarães Coriolano Técnico em Assuntos Educacionais 

631116754 Tália De Azevedo Souto Santos Técnico em Assuntos Educacionais 

631118128 Semmuth Bezerra De Almeida Técnico em Assuntos Educacionais 
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631118247 Paulo Henrique Rodrigues De Azevedo Técnico em Assuntos Educacionais 

631132177 Vicente Wenilton Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631133329 Heleones Tertuliano Da Silva Técnico em Assuntos Educacionais 

631133756 Joceilton Candido Rocha Técnico em Assuntos Educacionais 

631002591 Erickson Handerson Rodrigues Cardoso Técnico em Contabilidade 

631012485 Joao Alberto Aragao De Carvalho Técnico em Contabilidade 

631023285 Mariano Ramalho De Andrade Segundo Técnico em Contabilidade 

631059420 Leonardo De Sousa Catão Técnico em Contabilidade 

631079284 Deusilandia Cesario Soares Técnico em Contabilidade 

631081574 Dennis Thadeu Freitas Técnico em Contabilidade 

631002024 Antônia Tanna Farias Da Cruz Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631005919 Eliane De Sousa Costa Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631023185 Jéssica Da Silva Guedes Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631027762 Felipe Allan Souza Da Silva Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631039136 José Evangelista Santos Ribeiro Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631072389 Adriana Dutra Sousa Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631113995 Dalyane Laís Da Silva Dantas Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 

631015523 Jeferson Jose De Souza Técnico em Laboratório na Área de Análises Clínicas 

631052664 Patrícia Almeida Pessoa Pereira Técnico em Laboratório na Área de Biologia 

631076557 Marciene Amorim Rodrigues Técnico em Laboratório na Área de Biologia 

631040008 Rauel Alves Nobre Técnico em Laboratório na Área de Biossegurança 

631044033 Martina Fonseca Martins Técnico em Laboratório na Área de Biossegurança 

631002126 Manoel Douglas Rufino Filho Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631003513 Aelson Romao Brasil Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631007476 Lohan Serpa Pereira Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631026590 Tiago Ferreira Da Rocha Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631027671 Jailson Soares De Melo Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631050079 Humberto Nunes Filho Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631072331 Auderi De Alencar Araújo Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631085052 José Taunaí Dantas Segundo Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631109461 Helton Cesar Costa Pereira De Melo Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 

631003927 Tulio Henrique Leite De Andrade 
Técnico em Laboratório na Área de Tecnologia de 
Alimentos 

631092312 Vinícius De Sousa Lins 
Técnico em Laboratório na Área de Tecnologia 
Sucroalcooleira 

631093856 Rafael Batista De Aquino 
Técnico em Laboratório na Área de Tecnologia 
Sucroalcooleira 

631002321 Lidiana Ferreira De Oliveira Técnico em Secretariado 

631009569 Lidiane Isaura Da Silva Técnico em Secretariado 

631017944 Eliane Nascimento Silva Técnico em Secretariado 

631046464 Franciene Pereira Dos Santos Técnico em Secretariado 

631051772 Alzenira De Sousa Lemos Técnico em Secretariado 

631052424 Camila Gomes Do Nascimento Técnico em Secretariado 

631083244 Thatiane Cristina Ponciano Dos Santos Técnico em Secretariado 

631086749 Adalberto De Miranda Oliveira Técnico em Secretariado 

631102659 Robson Elias Do Nascimento Técnico em Secretariado 

631116433 Vanusa Claudino Barbosa Técnico em Secretariado 

631128745 Regina Célia Silva Lira Técnico em Secretariado 

631000036 David Fernandes Barros Técnico em Segurança do Trabalho 

631031219 Frankle Dos Santos Dantas Técnico em Segurança do Trabalho 

631031287 Antônio Carlos Zeferino Técnico em Segurança do Trabalho 

631034908 Gilvan Gomes Duarte Técnico em Segurança do Trabalho 

631035758 Marcio De Santana Carvalho Técnico em Segurança do Trabalho 
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631037468 José Anselmo Morais Leite Técnico em Segurança do Trabalho 

631038156 Franciely Cristina Coelho Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

631038174 Jose Jacinto Do Nascimento Junior Técnico em Segurança do Trabalho 

631043003 Antonio Carlos De Assis Junior Técnico em Segurança do Trabalho 

631051393 Jose Luciano Sousa Neri Técnico em Segurança do Trabalho 

631057202 Vinícius Chaves Mendes Técnico em Segurança do Trabalho 

631059046 Helder Moreira De Oliveira Segundo Técnico em Segurança do Trabalho 

631078610 Evandro Fernandes Batista Técnico em Segurança do Trabalho 

631084084 Thyago Freire Monteiro Técnico em Segurança do Trabalho 

631099247 Jonas Deivi Soares Olegário Técnico em Segurança do Trabalho 

631099336 Samuel Sales Leite Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

631108128 Silvano Pereira Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

631109570 Lidiane Oliveira Lopes Técnico em Segurança do Trabalho 

631121992 Josenildo Oliveira Morais Técnico em Segurança do Trabalho 

631032324 Leonardo José Do Nascimento Freitas Técnico em Telecomunicações 

631128702 Helder Moura Dos Santos Técnico em Telecomunicações 

631000557 Charliston Alves De Amorim Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631003191 Edson Francisco Alves Cavalcante Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631006958 Rodrigo Vially Campos Alves Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631009835 Flavio Pinheiro Borges Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631012555 Elione Soares De Macêdo Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631013965 Ívina Mariana Duarte Marinho E Silva Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631014897 Emanuel Caetano Da Silva Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631019023 Thiago Araujo De Azevedo Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631019734 Nickson Kleyton Silva Nunes Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631020959 Willame Custódio Dias Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631036176 Luis Alves Da Nóbrega Neto Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631037435 Iungue Estevam Araújo Brandão Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631063056 Renato Silva De Oliveira Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631075572 Oscar Costa Diniz Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631093074 Willibaldo José Da Costa Júnior Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631103161 Sergio Renato Gonçalves Dos Santos Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 

631013391 Nivea Fragoso Da Cruz Póvoas Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 

631099891 Margarida Rodrigues De Andrade Borges Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 

631113878 Avaete De Lunetta E Rodrigues Guerra Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 

631121592 Jailma Da Costa Silva Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 

631123168 Pâmela Priscilla Clementino Silva Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 

 

 
 

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. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
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Cargo: Administrador 

 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação, é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
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Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D”, o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em  

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 

A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas 

hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 
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seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão: “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “B) Ressalvar / compensar.” os vocábulos não apresentam significados equivalentes. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, temos, considerando a acepção válida de acordo com o contexto: 

“Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, do 

diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua efetiva 

participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais.” (4º§) 

Ressalvar = prevenir com ressalva. Ressalva = observação escrita para tornar válida a inserção do trecho.  

Compensar = equilibrar, corrigir, anular, acarretar lucro. 

Portanto, o significado não seria mantido o mesmo caso os vocábulos fossem trocados.  
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A alternativa “C) Dialética / argumentativa.” não pode ser assinalada como correta, pois, a especificidade da 

argumentação caberia ao contexto no qual a palavra “argumentativa” estaria inserida. A alternativa “D) Enfrentamento / 

oposição.” não pode ser considerada correta, pois, em “O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, 

social e político em decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas 

diferenças socioculturais e identitárias.” o termo destacado admite o significado pertinente ao termo “oposição”, 

enfrentar - neste caso – a exclusão denota “ser contrário” a ela, fazer-lhe oposição. A alternativa “A) Implicações / 

ligações.” não pode ser considerada correta, pois, “implicações” possui como significado “comprometer (-se), envolver (-

se).”, ou seja, estabelecer ligações, unir-se. Quando alguém está envolvido com outro, podemos afirmar que possui 

ligações com aquela pessoa.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos 

em momentos diferentes.” não pode ser considerada correta. De acordo com o texto, em especial o trecho “O princípio 

de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias circunstâncias, é 

também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que se situam: o da 

diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em decisões e 

movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 

identitárias.”, não há acolhimento em relação à exclusão, mas apenas enfrentamento, o que torna a alternativa 

incorreta. A alternativa “B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade.” não pode ser considerada correta, pois, aceitá-la seria afirmar que , de acordo com o texto, só é possível 

haver inclusão se houver exclusão, ou seja,” não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade”. Em momento algum o texto defende tal ideia. A alternativa “A) Premissas para o amplo enfrentamento da 

diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“enfrentamento da diversidade” é o oposto do que as ideias trazidas ao texto apresentam. Segundo o texto, a 

diversidade não deve ser enfrentada, mas sim respeitada.   

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta informações sobre os problemas que a prática de sexting vem causando segundo dados de uma 
organização não-governamental divulgados na Agência Brasil (EBC) e solicita que se marque a definição adequada a este 
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termo. O sexting consiste na divulgação de mensagens, fotos ou gravações de conteúdo erótico ou sensual por meio 
eletrônico, principalmente, celulares. 
Fonte: 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-05/registros-de-casos-de-compartilhamento-
de-fotos-intimas-aumentam 

 https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/familia/adolescentes/perguntam/sobre-sexting/ 

 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/casais-que-praticam-sexting-tem-sexo-melhor-mostra-
estudo.html 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há nenhuma indicação do edital de que os temas tratados na prova deveriam ser datados anteriormente a 
publicação deste.  Não se pode confundir legislações com acontecimentos diversos. O Brasil se encaixou na categoria de 
"democracia falha" e ficou atrás de diversos vizinhos latino-americanos, de países africanos e mesmo do Timor Leste, 
nação asiática que se tornou independente da Indonésia há apenas 14 anos. A nota dada pelo ranking à democracia 
brasileira caiu de 7,38 em 2014 para 6,96 (de um máximo de 10) no ano passado. Além das análises de especialistas, 
houve pesquisas de opinião pública para medir os níveis de satisfação do público com a política. E, de acordo com 
Rodrigo Aguilera, analista de América Latina da EIU, as respostas dadas pelos entrevistados no Brasil foram marcadas 
pelo desânimo. A crise política envolvendo o escândalo de corrupção na Petrobras e a tramitação do pedido de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como o pessimismo nacional com o cenário político, foram os fatores 
responsáveis por esta classificação. O enunciado da questão apresentou as possibilidades a serem marcadas e 
conclamou a fazer sua escolha por base na reflexão do momento político vivenciado atualmente no país, quando várias 
premissas democráticas são questionadas e colocadas a prova diante de uma gigantesca crise política pela qual o país 
está passado. Portano, obviamente vivemos uma democracia falha onde as instituições vêm cometendo excessos em 
todas as esferas de forma a comprometer gravemente o sistema. 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_ranking_democracia_brasil_fd 

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/para-economist-brasil-tem-democracia-com-falhas 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/1254927-brasil-democracia-falha.shtml 

 http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-record-news/videos/ranking-da-revista-the-economist-classifica-
brasil-como-democracia-falha-21012016 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os periféricos são dispositivos que são adicionados/conectados ao computador com o objetivo de promover uma 

melhor interação do usuário com o computador. Esses dispositivos ficam localizados na parte externa ou interna do 

computador. Os periféricos são categorizados conforme a sua natureza podendo ser classificados como somente de 

entrada de dados, somente de saída de dados ou híbridos quando possuem a capacidade de desempenhar as duas 

funções. A questão apresenta o dispositivo "mouse" que tem a função de controlar um cursor na tela do computador 

facilitando a utilização do computador. O dispositivo em questão é considerado um item exclusivo de ENTRADA de 

dados em um computador assim como o teclado. Ambos dispositivos promovem apenas a inserção de dados para o 

computador que por sua vez utiliza outros dispositivos como o processador para realizar a leitura e o processamento 

retornando a informação por intermédio de dispositivos de saída como monitores de vídeo ou impressoras. Nesse caso 

podemos concluir que apenas a assertiva I é verdadeira, pois a segunda afirma que o mouse desempenha função de 

inserção e leitura, fator que torna a assertiva incorreta. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte:  

 http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm 

 http://www.infowester.com/mouse.php 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ferramenta Microsoft Office Excel 2007 é um produto produzido pela MICROSOFT que tem como objetivo promover a 

digitação de planilhas além de disponibilizar uma infinidade de funções que podem ser associadas a fórmulas para 

automatizar cálculos e procedimentos em uma planilha. Os argumentos de uma fórmula podem ser alimentados com 

valores de forma direta (fixa) ou com endereços de células que trabalham de forma dinâmica de acordo com o valor 

atribuído a célula no momento da execução da fórmula. A presente questão apresentou os argumentos de forma fixa e 

esse fator não interfere na resolução da questão que aborda do candidato o conhecimento sobre a aplicação da função 

MÉDIA.  

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm
http://www.infowester.com/mouse.php
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a responsabilidade civil do Estado não se restringe às pessoas jurídicas de Direito Público, no 

entanto, o enunciado não é restritivo. Pergunta-se se o §6º do art. 37 da Constituição “alcança” as pessoas jurídicas de 

direito público, sendo a resposta positiva. 

Portanto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta divergência entre as leis n. 8.112/90 e n. 8.027/90 quanto a prescrição da advertência. Ocorre que 

o enunciado refere-se ao regime estatutário federal, logo, refere-se à lei n. 8112/90. Ademais, a lei mais nova revoga a 

anterior nos aspectos de conflito, assim, a regra de conduta prevista na lei 8.027/90 encontra-se revogada tacitamente 

pelo estatuto dos servidores federais. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90 – Regime Jurídico dos servidores públicos federais.  

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 41, a alternativa "d", também estaria incorreta, uma vez que, "não seria o setor 

de compras quem fornece informações sobre a disponibilidade de caixa ao setor de contabilidade e finanças [...]". 

Cumpre ressaltar que o comando da questão deixa claro que as alternativas devem ser analisadas sob a ótica da "troca 

de informações" entre o setor de compras e os demais setores organizações, nesse sentido, é importante esclarecer que 

a troca de informação ocorre nos dois sentidos, informações de entrada e de saída são realizadas a todo momento em 

um sistema organizacional integrado, assim, no que tange à referida questão, o setor financeiro/contabilidade fornece 

ao setor de compras todas as informações, conforme alternativa "d". Sendo assim, o recurso é improcedente e o 

gabarito preliminar mantido. 

Fonte: MARTINS, P. G.; ALT CAMPOS, P. R. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.  
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de n° 44, todas as alternativas são falsas, uma vez que a afirmação n° 3, sobre os 

bens de consumo especial, também é falsa, devido à afirmação de que estes bens não necessitam ter uma amplitude 

elevada em distribuição ou nível de serviço. Cumpre ressaltar que Ballou (2009) sustenta que os "bens de consumo 

especial", como alimentos finos, artigos de luxo, etc, não necessitam de ter uma distribuição física ou nível de serviço 

elevado, uma vez que, os clientes são fiéis e despendem um considerável esforço para ir comprá-los. Isto acontece 

porque como muitos destes produtos são considerados "artigos de luxo", os mesmos estão acessíveis apenas a uma 

parcela do mercado consumidor, neste sentido, o número de pontos de venda é reduzido, por outro lado, como 

geralmente os consumidores são fiéis a estes produtos, não há uma grande preocupação por parte da empresa de que 

os consumidores irão facilmente trocá-los por produtos similares, inclusive, muitos produtos classificados como "bens 
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de consumo especial" nem mesmo possuem similares, pois são itens exclusivos. Neste sentido, quando o autor afirma 

que não há necessidade de que se tenha um elevado nível de serviço, o mesmo não se atem à qualidade do produto que 

é uma questão obrigatória, mas sim em gerar "valor de lugar" ao produto. Sendo assim, o recurso é improcedente e o 

gabarito preliminar mantido. 

Fonte: BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial : transportes, administração de materiais e distribuição física. 1º ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 45, a alternativa "a" também estaria incorreta, pois as informações 

disponibilizadas sobre o "modal ferroviário" estariam incorretas/imprecisas. Cumpre ressaltar que o transporte 

ferroviário é considerado um modal lento quando se comparado com outros modais de transporte. Considerando que a 

questão trata do transporte de mercadorias, não de pessoas. Considerando que, independente do país, o modal 

ferroviário possui em geral as mesmas características e, por último, a visão apresentada na questão reflete a realidade 

logística dos EUA, assim como os principais livros de logística, como os de Ronald H. Ballou. Segundo Ballou (2009) "a 

ferrovia é basicamente um transporte lento de matérias-primas ou de manufaturados de baixo valor para longas 

distâncias". Sendo assim, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar mantido. 

Fonte: 

 POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

 BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 1º ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de n° 50, a banca não apresentou dados suficientes para que resolvesse a questão. 

Cumpre ressaltar que a questão está amparada em POZO (2008). O referido autor sustenta que para o cálculo do giro de 

estoques ou rotatividade, são necessários 2 (duas) informações: o custo anual das vendas e o investimento em estoque. 

Estas informações são fornecidas ao candidato na referida questão, dando ao mesmo, plenas condições para a resolução 

do cálculo. Sendo assim, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar mantido. 

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 

Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte:  

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  
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Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Proposições extraídas da questão: 

 Se Edivaldo pratica algum esporte radical, então Alberto e Bruno também praticam. 

 Carlos somente pratica algum esporte radical se Bruno também praticar.  

 Alberto pratica algum esporte radical se, e somente se, Débora, sua esposa, não causar-lhe problemas por causa 

disso.  

 Ou Débora causa a Alberto problemas por praticar algum esporte radical, ou, então, vai “fazer unha” nos 

respectivos horários.  

 Edivaldo pratica, sim, algum esporte radical. 

 
De acordo com a questão e com base na Tabela Verdade: 

1. E → (A ⋀ B): Se E é Verdade, para que a sentença também o seja, A ⋀ B também tem de ser. E para que A ⋀ B seja 

verdade, ambos A e B devem também ser Verdade. 

2. B → C: Se B é verdadeiro, então C também deverá ser. 

3. A ↔ ~D: Se A é Verdade, então ~D também tem de ser. Logo, D é Falso. 

4. D ⋁ U: Se D é Falso, U deverá ser Verdade. 

 
Resumindo, tem-se que: A, B, C, U e E são VERDADEIRAS e D é FALSO, isto é, Alberto, Bruno, Carlos e Edivaldo praticam 
algum esporte radical e Débora não causa problemas a Alberto, mas faz unha nos horários que ele pratica esporte 
radical. 
Portanto, a alternativa correta é “Carlos não pratica algum esporte radical”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 
Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 
avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 
n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 
Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A operação Zelotes, desencadeada em 2015 tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuavam junto 
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), manipulando o trâmite de processos e o resultado de 
julgamentos. Não há investigação por esta operação em desvio de dinheiro no Congresso Nacional.  Vale destacar que 
por trás de esquemas de corrupções, tem que haver organização criminosa que os articulem, obviamente.  
Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes/2015 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente.  

Uma assinatura digital pode fornecer diretamente três serviços: autenticação, integridade de mensagens, e 

irretratabilidade.  

Para confidencialidade é necessário que se utilize ainda de esquemas de cifração/decifração. 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. Redes de Computadores: uma abordagem top-down – Porto Alegre: AMGH, 

2013. – Pág. 750. 

Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  

O monitoramento pode ser fornecido por múltiplas plataformas é um dos pontos positivos do NDIS (Network-Based 

Intrusion Detection System). As outras alternativas são características positivas do HDIS (Host-Based Intrusion Detection 

System). 

As respectivas definições das siglas foram apresentadas, facilitando a identificação das alternativas apresentadas. 

Diferentes autores podem apresentar abreviações diferentes, entretanto os significados são os mesmos. 

Fonte: NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de – Segurança de Redes em Ambientes Corporativos – São Paulo: Novatec Editora, 

2007. – pág. 271 – 273. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 

Conforme o Edital, é solicito em Infraestrutura de Servidores: Virtualização de servidores. De acordo com o solicitado 

pelo edital, a abordagem para justificar um projeto de virtualização deve considerar inicialmente uma boa análise de 

TCO (Total Cost of Owership) – Custo Total de Propriedade, que acaba sendo a chave para justificar o projeto. 

Fonte: VERAS, M. Datacenter: componente central de infraestrutura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. – pág. 196 e 

197. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente.  

Existem vários níveis de RAID, cada um com suas características, e a utilização de um determinado nível se dá em função 

de desempenho, segurança, etc. 

No RAID 0/1 (0 + 1) o elemento básico é o stripe.  

O processo de stripe é realizado inicialmente e, então, o stripe, é espelhado. 

Fonte: Referência: VERAS, M. Datacenter: componente central de infraestrutura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. – 

Pág. 164 – 165. 
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Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 

A pergunta chave a ser respondida na questão refere-se ao Protocolo SNMP, como pode ser observado: Acerca do 

SNMP e seus protocolos, assinale a alternativa CORRETA. 

O SNMP define o formato dos pacotes trocados entre um gerente e um agente. 

Desta forma a questão não apresenta erro. 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. Redes de Computadores: uma abordagem top-down – Porto Alegre: AMGH, 

2013. – Pág. 698 – 701. 

 

 

Cargo: Arquiteto 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para 

“Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 
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 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em  

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 

A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas 

hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte:  

 Prova aplicada.  

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

 

Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 
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mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 
Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 
avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 
n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 
Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
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Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que afirmativa “C” é verdadeira, contudo, as funções de confiança somente podem ser exercidas por 

servidores efetivos, nos termos do art. 37, V da Constituição Federal. Apenas os cargos em comissão poderão ter 

percentual, caso ou condições previstos em lei para provimento por servidor de carreira. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11) é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente apresenta o art. 131 da Lei n. 8112/90 como fundamento para a assertiva “A”, contudo. Tal dispositivo 

refere-se ao cancelamento do registro da pena aplicada para fins de reincidência e não à prescrição da ação disciplinar 

que encontra-se no art. 142 da referida lei. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90 – Regime Jurídico dos servidores públicos federais.  

 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Ocorreu um equívoco no enunciado da citada questão, este encontra-se incompleto, houve a omissão de que se tratava 
de obra/ empreendimento com obrigatoriedade de licença ambiental. A ação recursal é procedente e a referida questão 
foi anulada. 
 
 

Cargo: Arquivista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 
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identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 

Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 
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ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão: “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Proposições extraídas da questão: 

 Se Edivaldo pratica algum esporte radical, então Alberto e Bruno também praticam. 

 Carlos somente pratica algum esporte radical se Bruno também praticar.  

 Alberto pratica algum esporte radical se, e somente se, Débora, sua esposa, não causar-lhe problemas por causa 

disso.  

 Ou Débora causa a Alberto problemas por praticar algum esporte radical, ou, então, vai “fazer unha” nos 

respectivos horários.  

 Edivaldo pratica, sim, algum esporte radical. 

 
De acordo com a questão e com base na Tabela Verdade: 

5. E → (A ⋀ B): Se E é Verdade, para que a sentença também o seja, A ⋀ B 

também tem de ser. E para que A ⋀ B seja verdade, ambos A e B devem 

também ser Verdade. 

6. B → C: Se B é verdadeiro, então C também deverá ser. 

7. A ↔ ~D: Se A é Verdade, então ~D também tem de ser. Logo, D é Falso. 

8. D ⋁ U: Se D é Falso, U deverá ser Verdade. 
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Resumindo, tem-se que: A, B, C, U e E são VERDADEIRAS e D é FALSO, isto é, Alberto, Bruno, Carlos e Edivaldo praticam 
algum esporte radical e Débora não causa problemas a Alberto, mas faz unha nos horários que ele pratica esporte 
radical. 
Portanto, a alternativa correta é “Carlos não pratica algum esporte radical”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há nenhuma indicação do edital de que os temas tratados na prova deveriam ser datados anteriormente a 
publicação deste.  Não se pode confundir legislações com acontecimentos diversos. O Brasil se encaixou na categoria de 
"democracia falha" e ficou atrás de diversos vizinhos latino-americanos, de países africanos e mesmo do Timor Leste, 
nação asiática que se tornou independente da Indonésia há apenas 14 anos. A nota dada pelo ranking à democracia 
brasileira caiu de 7,38 em 2014 para 6,96 (de um máximo de 10) no ano passado. Além das análises de especialistas, 
houve pesquisas de opinião pública para medir os níveis de satisfação do público com a política. E, de acordo com 
Rodrigo Aguilera, analista de América Latina da EIU, as respostas dadas pelos entrevistados no Brasil foram marcadas 
pelo desânimo. A crise política envolvendo o escândalo de corrupção na Petrobras e a tramitação do pedido de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como o pessimismo nacional com o cenário político, foram os fatores 
responsáveis por esta classificação. O enunciado da questão apresentou as possibilidades a serem marcadas e 
conclamou a fazer sua escolha por base na reflexão do momento político vivenciado atualmente no país, quando várias 
premissas democráticas são questionadas e colocadas a prova diante de uma gigantesca crise política pela qual o país 
está passado. Portano, obviamente vivemos uma democracia falha onde as instituições vêm cometendo excessos em 
todas as esferas de forma a comprometer gravemente o sistema. 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_ranking_democracia_brasil_fd 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/para-economist-brasil-tem-democracia-com-falhas 
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/1254927-brasil-democracia-falha.shtml 
http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-record-news/videos/ranking-da-revista-the-economist-classifica-brasil-
como-democracia-falha-21012016 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, no 

que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade de 

horários”. A questão comezinha em concursos públicos exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer de 

“dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige conhecimentos nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito 

Administrativo. As alternativas “A” e “D” evidenciam um prevalência de interesses do concessionário o que, 

evidentemente, não é compatível com o regime jurídico dos serviços públicos. A assertiva “B” apresenta o conceito de 

encampação, enquanto a afirmativa “C” é a única que apresenta corretamente o conceito de caducidade.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. O recurso impetrado é IMPROCEDENTE, pois segundo 

(Cassere, 2000, p. 28) “A remoção da sujidade superficial (que está solta sobre o documento) é feita através de pincéis, 

flanela macia, aspirador e inúmeras outras ferramentas que se adaptam à técnica”.   

Fonte  Cassares, Norma Cianflone Como Fazer Conservação Preventiva em Arquivos e Biblio- tecas / Norma Cianflone 

Cassares e Cláudia Moi. São Paulo: Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2000. p.28 

 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão, o recurso é PROCEDENTE, pois a questão N 45 

possuem duas respostas para o seu comando, tanto a letra “A” quanto a letra “C”, o que prejudica a sua validade.  

A letra “A” diz que a gestão de documentos esta presente em todo o ciclo de vida dos documentos e de acordo com o 

Art. 3º da Lei 8.159 de 08 de janeiro, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados “Considera-se 

gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente”. Dessa forma, a anulação do gabarito e da questão é procedente. 

Já a letra “C” descreve que a tabela de temporalidade é (prescindível) opcional em um programa de gestão de 

documentos. 

Sendo assim, o recurso é procedente e a questão foi anulada. 

Fonte: Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão, o recurso é IMPROCEDENTE, pois a letra “B”, 

conforme divulgada no gabarito, afirma que as alternativas I e II estão corretas. 

I - A Lei n 8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras.  

IV - O Decreto n 82.590, de 06 de novembro de 1978, regulamenta as profissões de arquivista e de técnico de arquivo. 

De acordo com as normas em questão Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados; e o Decreto n 82.590, de 06 de novembro de 1978, que regulamenta a Lei nº 6.546, de 4 de 



 

50 

 

julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de técnico de Arquivo, não procede a 

falta de resposta correta alegada pelo impetrante. 

Fonte: 

 Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências;  

 Decreto n 82.590, de 06 de novembro de 1978, que regulamenta a Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, que 

dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de técnico de Arquivo 

 
Questão: 47 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão n 49, o recurso é procedente, pelo fato da questão 
não ter alternativa que atenda ao enunciado. 
 
Questão: 49 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que no gabarito divulgado falta uma resposta correta. O recurso é procedente, pois devido a um erro 
de digitação da palavra “Patronização” que era para ser grafada como “Padronização” induziu os candidatos ao erro. 
Dessa maneira, a questão foi anulada. 
 
 

Cargo: Assistente de Laboratório na Área de Alimentos 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O texto é enfático ao retratar a relação entre a adolescência e os ídolos. O próprio título do texto denota tal 

questionamento. O segundo parágrafo também confirma tal abordagem: “Muitos pais se perguntam: o que essas 

pessoas têm de tão especial para atrair a atenção de tantos jovens? A primeira e mais óbvia resposta é que todos esses 

astros, mais do que qualquer outro mortal, detêm objetos de desejo de nossa cultura ocidental, como fama, sucesso, 

beleza, dinheiro, etc. Isso, porém, não justificaria as atitudes que os adolescentes são capazes de tomar em relação a 

cantores, atores ou jogadores de futebol. Se a tietagem se justificasse apenas pela admiração de certas características 

dos artistas (como a beleza, por exemplo), esse comportamento de fã não pareceria tão restrito à juventude. Isso pode 

nos indicar que esse fenômeno tem a ver com a própria adolescência”. Porém, o terceiro parágrafo denota: “O que os 

pais têm dificuldade de entender são as transformações típicas que se operam nessa fase”. Dessa forma, há duas 

respostas (alternativas A e D) que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O último parágrafo do texto informa que “Porém, quando esse interesse não interfere na vida do adolescente, não há 

por que se preocupar. Pode ser até uma oportunidade para que os pais conheçam melhor seus filhos. Discutir sobre os 

gostos, os desejos, enfim, as preferências dos adolescentes nessa fase pode ser uma experiência muito rica para os pais. 

Até porque quem de nós nunca teve seu ídolo?” Dessa forma, é normal, sim, ter ídolos. O terceiro parágrafo do texto 

informa que “A adolescência traz desafios importantes para o jovem”. Assim, a alternativa D é inadequada ao 

questionamento abordado, segundo as ideias do texto. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “às vezes” confere ao período em questão ideia de “tempo”. A expressão “ou” confere ao período em 
questão ideia de “alternância” ou “escolha”. 
Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto textual, o termo “típicas” significa “particulares”; “próprias”; “peculiares”; “distintivas”. 

Verifica-se que as demais expressões são incoerentes ao contexto. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dois pontos, neste caso, foram utilizados “antes de uma citação”. Citação, neste caso, se refere a “trecho do texto 

que foi citado: excerto; epígrafe; passagem; referência”. Ressalta-se, ainda, que o trecho não anuncia a fala do 

personagem por não se tratar de um discurso direto, já que neste tipo de discurso as personagens ganham voz. É o que 

ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados 

e expostos no texto. Travessões, dois pontos, aspas e exclamações são muito comuns durante a reprodução das falas. 

No texto, o autor faz uso do comportamento dos pais como um recurso argumentativo a fim de convencer e persuadir o 

leitor sobre seu ponto de vista. Portanto, ele não introduz os pais como personagem, visto que eles não se movimentam 

num determinado espaço à medida que o tempo passa. Conclui-se com isso que não se trata da fala de um personagem, 

mas de uma citação envolvendo questionamento reflexivo comum aos pais. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 É evidente que na última assertiva, a informação “totalizando 35 minutos” se refere ao tempo em que a terceira amiga, 
Paula, correu. Segue uma resolução simples para confirmação da questão: 

Considerando que Karine correu x minutos, então Carla correu:   323  xxx  minutos. Paula correu 8 minutos a 

mais que Carla, e o total percorrido por Paula é 35 minutos. Logo: 

35832 x  
Resolvendo-se esta equação para x, obtém-se exatamente o valor de Karine, pois foi afirmado que ela correu um tempo 

x. Portanto: 12x  
Conforme previsto no gabarito preliminar. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo porcentagem é usado, mas não se exige conhecimento sobre o tema, é necessário tão somente saber aplicar a 

regra de três para resolver a questão. Logo, o edital está sendo obedecido, uma vez que não é pedido que se calcule 

nenhuma porcentagem. 

À medida que Clarissa vai adicionando maionese, a mistura não fica mais com 648 g, como havia inicialmente. Este valor 

adicional x deve ser levado em conta na questão. Portanto, o valor total será de 648 + x, em que x é a quantidade de 

maionese. Com isso, aplicando-se a regra de três simples, chega-se ao resultado: 

 

 

 

 

  

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão está incluído em Geometria Básica. Já a solução proposta tem-se a seguinte: 

A diagonal do quadrado é dada por 2l , em que l é o valor do lado. O valor de x é metade da diagonal, logo: 

cmx 22
2

2


 

Conforme gabarito preliminar. 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão exige conhecimento que estão fora do conteúdo programático. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Um Diagrama de Venn para ilustrar a questão deixa evidente a solução: 

 
Somando-se estes valores, obtém-se: 97+65+123+92 = 377 
Conforme gabarito preliminar. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que o fato de existirem continentes e os tais serem conhecidos por nomes, 

quaisquer que sejam, assim como o conhecimento de suas localizações, serem frutos de processos políticos e 

geopolíticos. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321. 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que a palavras antagonismo segundo o site dicionário informal quer dizer: 

oposição, contrário. Nesse sentido, a única afirmação que expressa um antagonismo da globalização é que fala da 

desigualdade socioeconômica enquanto produtora de ricos em detrimento de pobres.  

Fonte:  

 Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 346-47. 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/antagonismo/ 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre as alternativas de resposta apresentadas, o único dispositivo que tem a capacidade de prover a entrada de dados 

em um computador por intermédio de teclas é o teclado. Ressalta-se que esse item é apresentado como correto na 

alternativa "B" conforme publicação do gabarito preliminar no site da organizadora.  

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. Segundo os autores Usberco e Salvador (2005) em uma solução de soro fisiológico o 
cloreto de sódio é o soluto e a água o solvente. A referida questão é para distinguir qual era soluto e qual era solvente. 
Fonte: USBERCO, J. Química, vol 2. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. Na escala de pH o pH neutro é igual a concentração de H+ e OH- e equivale a 7. O pH 
ácido se encontra abaixo de 7 e o pH básico acima de 7. Portanto na escala apresentada a clara de ovo é mais ácida que 
o leite de magnésia. A cerveja é menos ácida que o refrigerante. A acidez aumenta na ordem leite de magnésia → 
refrigerante e o leite de magnésia apresenta o menor caráter ácido. 
Fonte: FELTRE, R. Química, vol 2. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. A questão é sobre diluições. Portanto: 
0,2.10 = 0,5. X 
        X= 4 g/L                                                                                 
Fonte: FELTRE, R. Química, vol 2. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. A questão redigida com um erro material na afirmativa II, onde lê-se (exemplos), não 
comprometeu a resolução da questão ora mencionada, visto que, amônia e cloreto de amônio é um exemplo usual de 
tampão. 
Fonte: FIORUCCI, R.A. et al.,. O conceito de solução tampão. Química nova na escola, 2001. 
MARCONATO, J.C. et al.,. Solução tampão: uma proposta experimental usando materiais de baixo custo. Química nova 
na escola, 2004. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Salienta-se que há diversas epidemiologias que acometem o ser humano, a questão em anexo refere-se estritamente a 

questão da Salmonelose como uma das que mais prejudicam.  A epidemiologia da salmonela, ou seja, a recontaminação 

dos alimentos após a preparação, definida como contaminação cruzada, pode ocorrer a partir do contato do alimento 

pronto com superfícies contaminadas ou produtos crus. 
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Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Editora do Ministério da 

Saúde, 2010.158 p. 

 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação da questão apresenta diversas discussões e todas devem-se passiveis de serem interpretadas 

embasadas nas alternativas.  Na questão que refere-se a letra A, é originada por bactérias do gênero Listeria. Contudo, 

os casos em humanos são causados quase exclusivamente pela Listeria monocytogenes, micro-organismo ubiquitário 

que se encontra largamente disperso no solo, forragens e água. Os animais domésticos e selvagens podem também ser 

seus reservatórios. Esta bactéria é sensível ao calor. A sua temperatura ótima de crescimento situa-se entre os 20 e 

37ºC, mas também se multiplica a temperaturas de refrigeração (2-4ºC), o que torna os alimentos prontos para 

consumo particularmente importantes, uma vez que a sua disseminação é favorecida pela permanência dos alimentos 

em geladeira. A infecção por Listeria pode ocorrer pelo consumo de alimentos contaminados, mas também por contato 

direto entre animais e humanos ou mesmo entre humanos. 

Para responder a alternativa C, a influenza aviaria em humanos parece ocorrer desde os primórdios da humanidade, 

segundo a literatura antiga, com o registro de doença respiratória aguda com duração de poucos dias ou semanas. A 

evolução de variantes deste vírus são capazes de apresentar caráter zoonótico é constante e tem sido demonstrada 

experimentalmente A reposta referente a letra D, neste caso deve-se aumentar a higiene durante o abate e, 

posteriormente, no processamento da carne e implementação de medidas efetivas de higiene são medidas de controle 

para Salmonella que constitui o maior caso de saúde  publica. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Editora do Ministério da 

Saúde, 2010.158 p. . 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O piso em áreas úmidas deve ser antiderrapante, impermeável, de fácil limpeza e sanitização, além de resistente ao 

impacto e ao ataque de agentes químicos (álcalis e ácidos). Deve possuir declive de, no mínimo, 2% em direção às 

canaletas ou ralos quando o uso de água for frequente para que a água de lavagem escoe facilmente. 

Fonte: Rodrigues, Eliane. Manual de boas práticas de fabricação / Eliane Rodrigues, com a colaboração de Cristina Silva 

Grootenboer... [et al.]. -- Niterói: Programa Rio Rural, 2010. 23 p. ; 30 cm. – (Programa Rio Rural. Manual Técnico; 26). 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Salienta-se que para que ocorra contaminação cruzada a utilização deve ser da mesma faca para cortar alimentos crus e 

cozinhados, sem que tenha havido uma correta higienização, entre as duas utilizações. 

Fonte: Rodrigues, Eliane. Manual de boas práticas de fabricação / Eliane Rodrigues, com a colaboração de Cristina Silva 

Grootenboer... [et al.]. -- Niterói: Programa Rio Rural, 2010. 23 p. ; 30 cm. – (Programa Rio Rural. Manual Técnico; 26). 

 
 

Cargo: Assistente em Administração 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se aposto um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo 

melhor. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser explicativo, 

enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo e especificativo. 



 

55 

 

Em: “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou semelhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores 

musculares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele.” (7º§) Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma 

enumeração. Ou seja, enumera termos que se referem ao que foi dito anteriormente (sintomas da dengue). Dessa 

forma estabelece uma sequência de elementos que são usados para complementar a ideia fundamental da frase. 

Conclui-se que os dois pontos anuncia uma enumeração. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, associar significa relacionar. Assim, o enunciado da questão solicitou 

que assinalasse a alternativa que apresentava a relação incorreta entre o termo sublinhado e o sugerido.  

Dessa forma, em “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes...” o termo inaparentes não corresponde a visíveis. 

Inaparentes significa o que não está visível. 

Fonte:  

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

2006. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 2004. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é: Uma das principais formas de prevenção é o combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. Tal fato 

pode-se confirmar através do último parágrafo, especificamente no primeiro período: “Além de combater os focos do 

mosquito transmissor, à população restam os recursos que já demonstraram eficácia: repelentes, tela nas janelas, ar 

condicionado para os que dispõe do equipamento e adiar a gravidez nas regiões assoladas pelo vírus.”, e também no 

subtítulo “Combater os focos do mosquito é ainda a melhor prevenção.” 

A dengue surgiu na década de 90. INCORRETA (A dengue teve evidência na década de 90 como epidemia, ou seja, se 

destacou como nos mostra o terceiro parágrafo do texto.) 

Dengue, zika e chikungunya são evoluções da febre amarela. INCORRETA.  (Dengue, chikungunya, zika e febre amarela 

são transmitidos principalmente pelo Aedes aegypti – sexto parágrafo.) 

 A transmissão de doenças pelo Aedes aegypti chegou ao homem através do tráfico de escravos. INCORRETA. (A 

adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem e, mais tarde, a disseminação para as 

Américas e Europa pelo tráfico de escravos. Sexto parágrafo.). 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

2006. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa em que a função sintática do trecho sublinhado (pode 

ser uma ou mais palavras) se diferencia das demais, portanto, em todas as opções os trechos sublinhados exercem a 

mesma função sintática exceto em uma delas, a qual deveria ser marcada. Nesse contexto temos: 

“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica...” (10º§) 

“os casos” é o sujeito do verbo surgir.  

“A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) 

Dependendo de seu papel na oração, o que pode desempenhar diversas funções, por exemplo, assumirá o papel de 

sujeito se exercer essa função, assim como, pode ter função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento 
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nominal etc.; no caso de “A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) o que refere-se, 

retoma “A pandemia explosiva do vírus zika” que exerce a função sintática de sujeito. Para identificar a função sintática 

assumida pelo que, é necessário que o substitua pelo termo antecedente a que ele se refere (no caso a pandemia 

explosiva do vírus zika - sujeito). Assim temos: A pandemia explosiva do vírus zika ocorre nas Américas do Sul.  

“A adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem...” (6º§). 

“a transmissão” exerce a função sintática de objeto direto do verbo possibilitar. (A adaptação ao convívio possibilitou o 

que?). 

“Há anos pesquisadores africanos notaram que o padrão de disseminação do zika em macacos selvagens acompanhava 

o do chikungunya,...” (5º§).  

“pesquisadores africanos” exerce a função sintática de sujeito do verbo notar.  

Portanto, os termos sublinhados nas alternativas A, B e D apresentam a função sintática de sujeito. Na alternativa C, “a 

transmissão” exerce a função sintática DIFERENTE das demais. 

Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009.  

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações, estabelecendo entre elas uma relação de 

dependência ou de simples coordenação. Alguns exemplos de conjunções são: portanto, pois, como, mas, e, embora, 

porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja, conforme etc. 

Em “Não existem vacinas contra o zika, embora algumas plataformas possam ser adaptadas em pouco tempo.” (10º§) 

“embora” trata-se de uma conjunção subordinativa concessiva. As conjunções subordinativas concessivas introduzem 

uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. São elas: embora, 

ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto etc. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, vacinar populações inteiras pode ser proibitivo 

pelos custos e pela inutilidade de imunizar milhões de pessoas em regiões poupadas pelo vírus.” (10º§) 

O trecho em evidencia apresenta duas palavras-chave: “custos” e “inutilidade”. Nesse contexto, a alternativa A está 

INCORRETA porque trata-se apenas da questão de custos. A alternativa B apresenta uma afirmação oposta ao que se 

espera de uma campanha de vacinação: imunização. A letra D também está INCORRETA porque as regiões em que os 

casos são esporádicos não há necessidade de vacinação.  

Conclui-se que a alternativa correta e a letra C: Além de ser um custo muito alto, algumas regiões, que não sofrem com a 

epidemia, poderiam ser vacinadas sem necessidade. A alternativa aborda a questão do custo ao afirmar “Além de ser 

um custo muito alto...” e trata da questão da inutilidade ao mencionar que “... algumas regiões, que não sofrem com a 

epidemias, poderiam ser vacinadas sem necessidade”.  

Fonte: 

 O próprio texto 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

216p. 
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue, que se insinuou no hemisfério durante décadas, para atacar com 

mais vigor a partir dos anos 1990.” (3º§) 

No início do trecho tem-se: “A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue”. Neste contexto há uma classificação 

numerativa das quatro epidemias e o termo “primeira” está ligado a epidemias. O numeral é a palavra que indica 

número ou ordem de sucessão, neste caso trata-se de um numero ordinal. Entre as quatro epidemias, dengue e a 

primeira, portanto de acordo com a classe de palavras trata-se de um numeral. “...que se insinuou no hemisfério durante 

décadas, ...” O “se” refere-se a dengue e classifica-se como um pronome. “...para atacar com mais vigor a partir dos 

anos 1990.” O termo “mais” dá ao trecho uma ideia de intensidade, como poderia ser “com menos vigor”, nesse caso 

trata-se de um advérbio de intensidade. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “No entanto, como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, vacinar populações inteiras pode ser 

proibitivo...” (10º§) 

No entanto exprime a ideia de oposição, adversidade, contraste entre duas orações ou dois termos. No contexto 

empregado, introduz um período que se opõe ao anterior. Portanto, trata-se de uma conjunção adversativa. Das 

alternativas apresentadas tem-se:  

Portanto: conjunção conclusiva. 

Porquanto: conjunção explicativa 

Além disso: locução adverbial inclusiva, usada para adicionar uma ideia ou informação. 

Não obstante: conjunção adversativa que se opõe a uma ideia apresentada anteriormente, mas não a impede. Assim, é 

a alternativa que substitui “no entanto” sem comprometer o sentido do trecho. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Solicita-se que marque a alternativa INCORRETA quanto ao uso do acento grave indicador de crase. Nesse caso em “A 

prevenção cabe à cada um de nós” não se usa crase.   

Antes de pronomes indefinidos que não admitem artigo (seguidos ou não de "s") não se usa crase: alguém, alguma, 

nenhuma, cada, certa, determinada, pouca, quanta, tal, tamanha, tanta, toda, ninguém, muita, outra, tudo, qual, 

qualquer, quaisquer. 

A população está completamente à parte das orientações. 

À parte é uma locução adverbial feminina que significa algo feito em separado e algo que está separado do grupo, bem 

como algo que não deve ser tido em conta. Usa-se crase em locuções adverbiais femininas como em `a parte. 

Muitas pessoas foram à manifestação. 

Ao fazer a inversão: Muitas pessoas voltaram da manifestação, constata-se o uso da crase devido ao artigo a + a 

preposição de. 

A população deve obedecer às normas para evitar a propagação do vírus. 

Usa-se crase na fusão do artigo a + a preposição a. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 
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 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a sequência, percebe-se que os termos triplicam em termos pares e aumentam em 4, nos termos impares. 

Assim continuando a sequencia: 

y +3y+  3y + 4 +  9y +12 +  9y + 16 +27y + 48 + 27y + 52 = 527  

79y = 527 – 132 

79y=395 

y= 5 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sabe-se que ao total o castelo possui 2186 cartas, o nível mais elevado possui 2 cartas e que a quantidade de cartas 
triplicam nos níveis inferiores, assim tem-se uma PG de razão 3: 

2 , 6 , 18 ... 
Sn = a1 . (q

n-1)/ q -1 
Sn = 2 . (3n – 1 )/ 2  
2186 = 2 .( 3n- 1) / 2 
3n = 2186 * 2 / 2 + 1 
3n = 2187 
n= 7 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão se refere a razões especiais conforme previsto no edital. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sabe-se que: 

H = número de homens; 

M =n úmero de mulheres; 

H/5 = M/ 3 

3H= 5M 

H= M + 490 

H= 5M/3 

5M/3 = M + 490 

2M/3 = 490 

M = 735 

H = 735 + 490 = 1225 

Total: 1225 + 735 = 1960 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme previsto no edital  a questão contém raciocínio envolvendo álgebra básica e lógica da reversão. 
Dividindo a resolução em levas de venda: 
Primeira leva: x 

Primeira venda: 3/5 de x, sobrou 2x/5 

Segunda venda: 2/5 de 2x/5 sobrou 6x/25 

Segunda venda: 2/3 de 6x/25 sobrou 6x/75 

6x/ 75 = 48 

6x = 3600 

x = 600 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afim de não possuir mais de uma lógica de raciocínio a pirâmide preza pelo método de verificação de eventos. Assim 
como citado, a lógica utilizada é a de média dos números da pirâmide. O fato de poder diminuir 11 de cada linha 
horizontal da pirâmide é um aspecto geral de ocorrência, uma vez que em uma pirâmide desse tipo ( 4 níveis) sempre 
haverá uma diferença entre os níveis. Como o segundo nível possui uma “?”, não é possível levar essa lógica adiante. E o 
fato da soma dos algarismos contidos nos números da pirâmide serem um número não repetido de 1 a 10 também não 
pode ser aceito pelo fato de que  “?” não especifica uma característica, não deixando evidente essa lógica. Assim a única 
lógica mantida é a da média  dos tijolos. Sendo a resposta: 11 
Observando a pirâmide percebe-se que o bloco de cima é a média entre os dois blocos de baixo, assim: 
? = 13 + 11 / 2 = 24/2=12 
X = 12 + 10 / 2 = 11 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a sequência percebe-se que trata de uma progressão aritmética de razão três, e que tem acompanhado ao 

termo a primeira letra do nome do número. 

a12 = 3 + 11.3 = 36 

O 12° termo seria: 36T 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como cada uma das duas pessoas deve receber pelo menos 2 chaveiros então as possibilidades de distribuição são: 

(2,5), (5,2), (3,4) , (4,3) 

Totalizando assim 4 maneiras. 

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

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que se enquadra dentro do conteúdo programático quando menciona 

política e relações internacionais. Quanto ao nome do tratado, conforme a referência bibliográfica fica evidente que o 

referido sofre variações, portanto não necessariamente possui um nome oficial. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321-22. 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que a revolução da informática não é mencionada no enunciado e a palavras 

antagonismo segundo o site dicionário informal quer dizer: oposição, contrário. Nesse sentido, a única afirmação que 

expressa um antagonismo da globalização é que fala da desigualdade socioeconômica enquanto produtora de ricos em 

detrimento de pobres.  

Fonte:  

 Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 346-47. 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/antagonismo/ 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Às razões recursais não procedem, uma vez que é a partir da informação que se forma a opinião, logo a consciência. 

Nesse sentido, com a globalização da informação o Homem passou a ter uma visão de dimensão planetária o que se 

tornou pressuposto fundamental para a construção de estudos, pesquisas, e, por conseguinte da edificação de maneiras 

de pensar com a mesma dimensão. Assim, é evidente que antes da globalização não haveria a possibilidade de existirem 

pessoas com consciência ecológica planetária, talvez local. 

Outro ponto a observar é o fato do sistema de redes globais facilitarem os contatos e trocas mais diversas, inclusive 

bacteriológicas e virais, sendo por isso correto afirmar que a globalização facilita essa disseminação. 

Também é importante esclarecer sobre o enfraquecimento dos estados... Na forma como foi colocada à afirmação é 

demonstrado uma ideia de processo no qual os Estados estão inseridos e à medida que avançam no sistema de redes 

globais se enfraquecem diante dos gigantescos conglomerados econômicos que impõem seus interesses às fronteiras 

nacionais das mais diversas formas. Assim fica subentendido nesse processo uma diversidade entre enfraquecimentos e 

resistências estatais ao sistema global, sendo cada um em sua respectiva etapa processual.  

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 344-47. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que o enunciado fala de conflito geopolítico mundial de embate indireto que 

configurou uma ordem bipolar no mundo. Se olhado apenas na perspectiva de ordem bipolar se tem uma confusão no 

sentido do argumento do recurso, porém ao se cruzar e relacionar as demais informações presentes no enunciado o 

tema se esclarece de forma a restar apenas Guerra Fria a ser assinalada como resposta. 

Fonte:  

 Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 334. 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/conflito/ 

 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que a revolução industrial é um processo político, econômico e social do 

passado que transformou o modo humano de viver. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 346-47. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A presente questão foi elaborada em conformidade com o conteúdo programático publicado no edital do concurso 

publicado em https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/221/32_07032016155313.pdf que apresenta como 

conteúdo de informática básica: 

"Conhecimentos básicos de microcomputadores PC –Hardware. Noções de  Sistemas Operacionais. MS-DOS. Noções de 

sistemas  de Windows.  Noções  do  processador  de  texto MS-Word  para  Windows.  Noções  da  planilha  de  cálculo  

MS-Excel.   Noções   básicas   de   Banco   de   dados.   Comunicação   de   dados.   Conceitos   Gerais   de   Equipamentos   

e Operacionalização. Conceitos básicos de Internet." 

Analisando o conteúdo proposto, pode-se observar que a ferramenta Microsoft Windows 8.1 está contida dentro do 

item "Noções de sistemas Windows", afinal essa é apenas uma das diversas versões dos sistemas operacionais 

comercializados pela MICROSOFT.  

No sistema operacional em questão, o procedimento para ocultar os ícones da área de trabalho do computador é clicar 

em uma área em branco da área de trabalho, apontar o mouse para Exibir e em seguida desmarcar a opção Mostrar 

ícones da área de trabalho. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://www.meuwindows8.com/ocultar-icones-area-de-trabalho/ 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma planilha com valores preenchidos seguido de três assertivas para serem julgadas . A análise de 

cada assertiva será detalhada a seguir. 

"I - Se na célula B7 for inserida a fórmula =SOMA(B2;E2) o resultado será 2000" 

A opção está INCORRETA, pois foi utilizado na função SOMA o caracter ";" que representa a soma dos argumentos 

especificados no parâmetro ou seja 1000+500=1500. 

"II - Se na célula C7 for inserida a fórmula =MÍNIMO(B5;E5) o resultado será 0" 

A opção está INCORRETA, pois a fórmula resultará no menor valor entre os dois argumentos. Considerando que os 

valores são respectivamente 500 e 900, o resultado será 500. 

"III - Se na célula D7 for inserida a fórmula =SE(E5>E4;C2;C5) o resultado será 200" 

A opção está CORRETA, pois trata-se de um fórmula condicional que resultará em um valor verdadeiro (900>500), logo 

será apresentado o valor da célula C2 que equivale a 200. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O prompt de comando MS-DOS é uma ferramenta disponível nos Sistemas Operacionais Windows que tem como 

objetivo promover a interação do usuário com o sistema por intermédio da execução de linhas de comando. O fato de 

não citar o sistema operacional relacionado ao MS-DOS, não interfere na resolução da questão, haja vista que o referido 

edital limita as questões ao ambiente Windows. 

O comando TREE é utilizado para exibir a árvore de diretórios de forma gráfica tendo como nodo central o diretório raiz 

do computador, de modo que o usuário possa ter uma visão geral da organização hierárquica dos diretórios do seu 

computador. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://www.infowester.com/tutdos.php 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta três assertivas sobre recursos da ferramenta Microsoft Office Word 2007 que serão detalhadas a 

seguir: 

I - O recurso “Formatar Pincel” copia a formatação de um local para ser aplicada em outro 

https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/221/32_07032016155313.pdf
http://www.meuwindows8.com/ocultar-icones-area-de-trabalho/
http://www.infowester.com/tutdos.php
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A afirmativa está CORRETA, pois na ferramenta em questão o recurso "Formatar Pincel" tem a função de copiar a 

formatação de um local e aplicá-lo em outro. O recurso está disponível no grupo Área de Transferência da guia Início ou 

através das teclas de atalho Ctrl+Shift+C. 

"II - O alinhamento “Justificado” alinha o texto à esquerda e as imagens ao centro" 

A afirmativa está INCORRETA, pois o alinhamento justificado é caracterizado por alinhar o texto às margens esquerda e 

direita, adicionando espaço extra entre as palavras conforme necessário. 

"III - O recurso “Hifenização” controla a quebra de páginas e seções" 

A afirmativa está INCORRETA, pois o recurso de hifenização é utilizado para permitir ao word a quebra de linhas entre as 

sílabas das palavras. O controle de quebra de páginas e seções é controlado pelo recurso "Quebras". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sugere que a assertiva ‘B” está correta, contudo o servidor demitido, quando obtém a invalidação da 

demissão, é “reintegrado” e não “reconduzido”: conceitos distintos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 ao 41. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique a noção de bens públicos. A classificação corrente de bens públicos define-os 

separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, também chamados 

dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens públicos, conforme 

apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo. As vias públicas, os rios e lagos são de uso comum 

do povo, o terreno sem utilização é bem patrimonial e o Hospital é o único bem apresentado que classifica-se como de 
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uso especial. O termo “Estado” não interfere na resposta, pouco importando se compreendido como “Poder Público” ou 

se interpretado como estado-membro.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções básicas de bens públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
 
 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os atos de improbidade administrativa que, conforme tipologia apresentada na Lei n. 8.429/92 

classificam-se em três espécies: a) enriquecimento ilícito (art. 9º); b) prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentado aos 

princípios (art. 11). Em seguida, a Lei apresenta as respectivas sanções, conforme art. 12, I, II e III. Assim, a questão 

referiu-se a “enriquecimento ilícito” cuja sanção de suspensão é a constante do art. 12, I: 8 a 10 anos.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as concessões previstas no Estatuto dos servidores federais que, conforme dispõe o art. 97, são de 8 

dias em função de casamento do servidor. O recurso sustenta que a expressão “em função de” difere-se da expressão 

“em razão de”, contudo, as expressões são sinônimas e apresentam a mesma interpretação legal. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90, art. 97 – concessões. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o Código de Ética dos servidores federais, Decreto n. 1.171/94 que prevê exclusivamente a pena de 

“censura”, portanto, independentemente da conduta apresentada no enunciado, a única alternativa possível é a ‘A”. 

Quanto a conduta descrita, objetivou-se aferir se o candidato possuí capacidade razoável de interpretar as comandos 

éticos descritos no inciso VI “VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 

vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 

poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.”. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Decreto n. 1171/94 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede noções de controle da Administração, quanto à classificação relativa ao momento do exercício do 

controle. A anulação é o desfazimento de ato administrativo ilegal, logo, evidentemente, só pode ser praticada depois 

que o ato questionado foi praticado. Portanto, a despeito de o controle Judicial poder ser prévio  (cautelar) ou posterior 
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(corretivo), a situação apontada no enunciado é uma “anulação”, logo, posterior, pois não há como anular que ainda 

não existe. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Controle da Administração Pública. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que, na questão de nº 41, a alternativa correta deveria ser alterada de "c" para "b". No entanto, o 

gabarito oficial é a letra "b" (2,3,1).    

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. Barurei, 
SP: Manole, 2014.  
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 42 apresenta um conteúdo que não está contemplado no conteúdo 

programático do concurso/cargo, no entanto, cumpre ressaltar que o assunto abordado na questão está sim incluído em 

"noções de administração financeira". A questão é eminentemente teórica e não cobra do candidato nenhum cálculo 

complexo. As razões recursais apontam que a alternativa "d" deveria ser revista. É importante lembrar que o comando 

da questão pede ao candidato que marque a resposta INCORRETA, desta forma, é possível avaliar de forma clara que o 

conteúdo da alternativa "d" é completamente incorreto, pois o capital de giro não é considerado um "passivo 

circulante", mas sim, "ativo circulante". Sustenta ainda que outras alternativas da questão como a "a" e a "c" também 

estarias incorretas, no entanto, na questão de n° 42, conforme Gitman (2010) somente uma alternativa está incorreta, 

que é a letra "d", as demais alternativas estão corretas. Sendo assim, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar 

mantido. 

Fonte: GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010.  
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 43 deveria ser anulada, pois algumas alternativas apresentam dubiedade e não 

estão em conformidade com a teoria sistêmica. Cumpre ressaltar que apesar dos vários exemplos elencados no 

enunciado da questão, o comando é claro ao solicitar que a análise, por parte do candidato, seja feita levando-se em 

consideração o contexto empresarial, assim, na alternativa "a" existem alguns elementos que levam à sua incorreção, 

como, por exemplo, ao dizer que nas saídas "estão insumos que são enviados ao fornecedor", quando na verdade, o 

correto seria "nas entradas", onde os fornecedores enviam insumos à empresa para o processo de transformação. As 

demais alternativas estão corretas e em conformidade com a bibliografia utilizada. Assim, conclui-se pela improcedência 

do recurso e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. Barurei, 
SP: Manole, 2014.  
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 44 a primeira afirmativa é verdadeira e não falsa, no entanto, "a definição de 

objetivos" não é a escolha mas sim a definição do caminho, portanto, a afirmação é realmente falsa. Sustenta ainda o 

recurso que todas as alternativas estão com suas definições invertidas, no entanto, dentre as alternativas da questão, 4 

(quatro) estão com suas definições corretas (2,4,5,6) e 2 (duas) incorretas (1,3), sendo que estas duas sim estão com as 

suas definições invertidas e, portanto, são falsas, , Chiavenato (2014, p. 191). As razões recursais apontam que a 6ª 

(sexta) afirmativa estaria incorreta por fazer parte da função de controle e não de planejamento, no entanto, conforme 

bibliografia pesquisada, Chiavenato (2014, p. 191) a afirmação é verdadeira, uma vez que o processo de planejamento 

tem sim a responsabilidade por acompanhar os resultados e tomar as providências cabíveis para realizar eventuais 

correções. Desta forma, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar mantido. 
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Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. Barurei, 

SP: Manole, 2014.  

Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 45, a alternativa "d" estaria incorreta, sendo a resposta correta a letra "b", no 

entanto, segundo POZO (2008) o almoxarifado intermediário é aquele onde estão os produtos que ainda não passaram 

totalmente por todas as etapas do processo produtivo ou subconjuntos armazenados para a composição do produto 

final, portanto, a letra "d" está correta. Já a letra "b" está incorreta, uma vez que o almoxarifado de materiais auxiliares 

não é composto por matérias-primas ou insumos (estes fazem parte do almoxarifado de matérias-primas), mas sim por 

materiais que auxiliam e participam do processo de transformação, mas não se agregam a ele . Sendo assim, o recurso é 

improcedente e o gabarito preliminar mantido. 

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que há mais de uma resposta correta para a referida questão, devendo, portanto, ser 

anulada, visto que a alternativa C traz como direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, 

conforme dispõe artigo 6º, da Constituição Federal. Ocorre que na alternativa C da referida questão não há qualquer 

menção ao transporte, direito social garantido de acordo com a Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 

2015, que o incluiu ao referido artigo. Ademais, o artigo 8º, VI, da Constituição Federal de 1988, trata do que está 

elencado na alternativa A da questão, tornando-a correta. Quanto ao questionamento de alguns doutrinadores que se 

contrapõem acerca da obrigatoriedade da participação sindical nas negociações coletivas de trabalho, esse pensamento 

não deve prosperar, devido ao fato da Constituição Federal trazer expressamente que é obrigatória a participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho e, consequentemente, por não se tratar de uma faculdade. Assim, o 

recurso deve ser considerado IMPROCEDENTE, visto a alternativa C não mencionar um direito social importante que foi 

trazido à Constituição Federal recentemente e o artigo 8º, VI, do mesmo diploma legal, trazer expressamente o que está 

inserido na alternativa A, portanto, o gabarito deve ser mantido. 

Fonte: 

 Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015.  

 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 

promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

 Artigo único. O art. 6º da Constituição Federal de 1988 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição." 

 Artigo 8º, VI, da Constituição Federal de 1988. 

 “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

 VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.” 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, pois foi abordado na primeira assertiva da questão tema 

que não consta no edital, qual seja, a Súmula nº 473 do STJ, devendo, portanto, a questão ser anulada. Acontece que o 

teor da referida súmula está presente no artigo 53 da Lei nº. 9.784/99, mesmo que não seja a transcrição fiel do artigo. 

Ademais, quanto ao tema “Extinção de Atos Administrativos” não constar no edital, é certo que expressamente não 

consta. Acontece que está presente no conteúdo programático a Lei nº. 9784/99, que em seu Capítulo XIV aborda sobre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art6...
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a anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Em se tratando das divergências quanto a última 

assertiva da questão, esta está elencada nos artigos 12 e 13, III, da Lei nº. 9.784/99.  

Fonte: Artigo 53, da Lei nº. 9.784/98, bem como artigos 12 e 13, III, de mesmo diploma legal. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na divulgação do gabarito, em que a alternativa A e a alternativa D estão corretas. 

Entendemos, que o que dispõe as razões recursais é verdadeiro, devendo o gabarito da questão ser anulado, visto 

possuir mais de uma opção correta. A alternativa A, aduz que o poder hierárquico é aquele em que o Chefe do 

Congresso Nacional distribui e escalona as funções de seus órgãos e agentes, criando assim uma relação de 

subordinação. Este poder pode ser exercido pelo Poder Legislativo, representado pelo Chefe do Congresso Nacional em 

sua função atípica, tornando a resposta correta. Por sua vez, a alternativa D também está correta, visto a 

autoexecutoriedade ser atributo do poder de polícia e a Administração Pública poder executar seus atos, 

independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário.  

Fonte: Doutrina de Bruno Tulim e Silva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, devendo ser considerada como correta a alternativa D, em 

que as assertivas I e II estariam corretas. Porém, há um equívoco no teor do recurso, visto que a assertiva I está correta, 

de acordo com o artigo 48, II e IV, da Constituição Federal de 1988. Quanto a assertiva II, esta dispõe sobre a 

competência privativa do Presidente da República em OPINAR sobre a decretação do estado de defesa, do estado de 

sítio e da intervenção federal. Ocorre que, conforme aduz o artigo 91, §1º, II da Constituição Federal, esta competência 

é do Conselho de Defesa Nacional e não privativa do Presidente da República. Nesse sentido,  a assertiva está 

INCORRETA. Por sua vez, a assertiva III está correta com base no artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal. Quanto à 

ausência de conteúdo programático, devido ao artigo 103-B da Constituição Federal não estar presente no conteúdo do 

edital,sendo assim, o edital consta o item “Constitucional: Os poderes do Estado e as respectivas funções”, sendo certo 

que o referido artigo está presente na Seção II – DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pertencente ao Capítulo III – DO 

PODER JUDICIÁRIO, sendo tal poder, assim como o Legislativo e o Executivo, considerados poderes do Estado.  

Fonte: Artigo 48, II e IV; artigo 91, §1º, II e artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal de 1988. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que há erro na divulgação do gabarito, assim, devendo a questão ser anulada ou que o 

gabarito seja alterado para a alternativa C. A questão pede para que seja assinalada a alternativa incorreta. Assim, ao 

analisarmos a alternativa A, temos, de acordo com o que dispõe o artigo 9º, IV, da Lei nº. 9784/99, que a alternativa está 

correta, devido estar transcrito, claramente, no artigo que as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a 

direitos ou interesses difusos são legitimados como interessados no processo administrativo. Analisando a alternativa B, 

vemos que a alternativa está correta, consoante o que estabelece os artigos 11 e 14, §2º da Lei nº. 9784/99. Por sua vez, 

a alternativa C está correta, com base no artigo 22, caput e §2º, também da Lei nº. 9874/99. Quanto à alternativa D, ao 

contrário o que demonstra as razões recursais, esta é considerada incorreta, visto o artigo 66, §2º, da Lei nº. 9874/99, 

arguir que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, e, ainda, o §3º de mesmo diploma legal, aduzir 

que os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. E, se no mês do vencimento não houver o dia 

equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Para complementar, o artigo 67, da Lei 

nº. 9874/99, preconiza que, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se 

suspendem. Ora, sabemos que quando os prazos processuais são expressos em dias, excluímos o primeiro dia e 

incluímos o do vencimento e, quando os prazos são fixados em meses, tanto o primeiro dia, quanto o dia do vencimento 

são incluídos na contagem. E, como podemos ver, a alternativa D expõe que quando os prazos são fixados em meses ou 

anos existe a regra de excluir da contagem o dia do início, quando, na verdade, isto não existe, visto que eles são 
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contados data a data e não na regra de exclusão do primeiro dia e inclusão da data do vencimento, assim, justificando a 

alternativa ser considerada incorreta e, portanto, a alternativa que deveria ser assinalada 

Fonte: Artigo 9º, IV; artigos 11 e 14, §2º; bem como artigos 66, §2º e §3º e 67, da Lei nº. 9874/99. 

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para “Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 
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 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D”, o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 

Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte: Prova aplicada. Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 
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seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão : “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “B) Ressalvar / compensar.” os vocábulos não apresentam significados equivalentes. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, temos, considerando a acepção válida de acordo com o contexto: 

“Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, do 

diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua efetiva 

participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais.” (4º§) 

Ressalvar = prevenir com ressalva. Ressalva = observação escrita para tornar válida a inserção do trecho.  

Compensar = equilibrar, corrigir, anular, acarretar lucro. 

Portanto, o significado não seria mantido o mesmo caso os vocábulos fossem trocados.  



 

70 

 

A alternativa “C) Dialética / argumentativa.” não pode ser assinalada como correta, pois, a especificidade da 

argumentação caberia ao contexto no qual a palavra “argumentativa” estaria inserida. A alternativa “D) Enfrentamento / 

oposição.” não pode ser considerada correta, pois, em “O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, 

social e político em decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas 

diferenças socioculturais e identitárias.” o termo destacado admite o significado pertinente ao termo “oposição”, 

enfrentar - neste caso – a exclusão denota “ser contrário” a ela, fazer-lhe oposição. A alternativa “A) Implicações / 

ligações.” não pode ser considerada correta, pois, “implicações” possui como significado “comprometer (-se), envolver (-

se).”, ou seja, estabelecer ligações, unir-se. Quando alguém está envolvido com outro, podemos afirmar que possui 

ligações com aquela pessoa.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos 

em momentos diferentes.” não pode ser considerada correta. De acordo com o texto, em especial o trecho “O princípio 

de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias circunstâncias, é 

também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que se situam: o da 

diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em decisões e 

movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 

identitárias.”, não há acolhimento em relação à exclusão, mas apenas enfrentamento, o que torna a alternativa 

incorreta. A alternativa “B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade.” não pode ser considerada correta, pois, aceitá-la seria afirmar que , de acordo com o texto, só é possível 

haver inclusão se houver exclusão, ou seja,” não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade”. Em momento algum o texto defende tal ideia. A alternativa “A) Premissas para o amplo enfrentamento da 

diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“enfrentamento da diversidade” é o oposto do que as ideias trazidas ao texto apresentam. Segundo o texto, a 

diversidade não deve ser enfrentada, mas sim respeitada.   

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
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conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há nenhuma indicação do edital de que os temas tratados na prova deveriam ser datados anteriormente a 
publicação deste.  Não se pode confundir legislações com acontecimentos diversos. O Brasil se encaixou na categoria de 
"democracia falha" e ficou atrás de diversos vizinhos latino-americanos, de países africanos e mesmo do Timor Leste, 
nação asiática que se tornou independente da Indonésia há apenas 14 anos. A nota dada pelo ranking à democracia 
brasileira caiu de 7,38 em 2014 para 6,96 (de um máximo de 10) no ano passado. Além das análises de especialistas, 
houve pesquisas de opinião pública para medir os níveis de satisfação do público com a política. E, de acordo com 
Rodrigo Aguilera, analista de América Latina da EIU, as respostas dadas pelos entrevistados no Brasil foram marcadas 
pelo desânimo. A crise política envolvendo o escândalo de corrupção na Petrobras e a tramitação do pedido de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como o pessimismo nacional com o cenário político, foram os fatores 
responsáveis por esta classificação. O enunciado da questão apresentou as possibilidades a serem marcadas e 
conclamou a fazer sua escolha por base na reflexão do momento político vivenciado atualmente no país, quando várias 
premissas democráticas são questionadas e colocadas a prova diante de uma gigantesca crise política pela qual o país 
está passado. Portano, obviamente vivemos uma democracia falha onde as instituições vêm cometendo excessos em 
todas as esferas de forma a comprometer gravemente o sistema. 
Fonte:  

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_ranking_democracia_brasil_fd 

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/para-economist-brasil-tem-democracia-com-falhas 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/1254927-brasil-democracia-falha.shtml 

 http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-record-news/videos/ranking-da-revista-the-economist-classifica-
brasil-como-democracia-falha-21012016 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

  http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
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 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-

1/material/manutencao-02 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A função MÉDIA é utilizada para realizar a média aritmética entre os valores informados no argumento da função. 

Considerando a função apresentada no comando da questão, pode-se concluir que: 

=MÉDIA(100;20) 

=(100+20)/2 = 60 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que afirmativa “C” é verdadeira, contudo, as funções de confiança somente podem ser exercidas por 

servidores efetivos, nos termos do art. 37, V da Constituição Federal. Apenas os cargos em comissão poderão ter 

percentual, caso ou condições previstos em lei para provimento por servidor de carreira. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige conhecimentos nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito 

Administrativo. As alternativas “A” e “D” evidenciam um prevalência de interesses do concessionário o que, 

http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02


 

73 

 

evidentemente, não é compatível com o regime jurídico dos serviços públicos. A assertiva “B” apresenta o conceito de 

encampação, enquanto a afirmativa “C” é a única que apresenta corretamente o conceito de caducidade.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11)  é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº 53/15 - Universidade Federal da Paraíba – UFPB, verifica-se que a 

questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Leis integracionistas e inclusivas. Observa-se que o enunciado 

encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado.  

Fonte:  

 Edital de concurso público nº53/15 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016 

 Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993). 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº 53/15 - Universidade Federal da Paraíba – UFPB, verifica-se que a 

questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Leis integracionistas e inclusivas.  

Ressalta-se que a alternativa B está correta, conforme Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 

conforme seu Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

Fonte: 

 Edital de concurso público nº53/15 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016 

 Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 

Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado solicita para marcar a alternativa INCORRETA, portanto, a assertiva B está incorreta conforme exposto por 

José Paulo Netto (1999, p. 95), os projetos profissionais [inclusive o projeto ético-político do Serviço Social] apresentam 

a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus 

objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas 

para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com 

as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e públicas. 

Fonte: O projeto ético-político do Serviço Social 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto na POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS/ 2004 – NOB/SUAS a alternativa CORRETA é a 

“C” porque a centralidade da família é garantida à medida que na Assistência Social, com base em indicadores das 

necessidades familiares, se desenvolva uma política de cunho universalista que em conjunto com as transferências de 

renda em patamares aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, em redes sócio-assistenciais que suportem as tarefas 

cotidianas de cuidado e que valorizem a convivência familiar e comunitária. 

Fonte: POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS/ 2004 – NOB/SUAS . Brasília, Novembro 2005. Pág. 43 
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Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva “A” está CORRETA porque as condições objetivas de vida da classe trabalhadora, marcadas pela fome, 

desemprego, violência, exclusão do acesso aos direitos como saúde, previdência, moradia, educação, transporte e 

assistência social, constituem a base material de sua intervenção profissional. 

Fonte: REFERÊNCIA: Trabalhar na Assistência Social em defesa dos direitos da seguridade social.  Grupo de trabalho 

responsável pela elaboração do documento: Ivanete Salete Boschetti (CFESS), Marinete Cordeiro Moreira (CFESS), Edval 

Bernardino Campos (CFESS), Jucimeri Isolda Silveira (CRESS-PR), Eloísa Gabriel dos Santos (CRESS-SP). CFESS, 2011. Pág 

02. 

 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº 53/15 - Universidade Federal da Paraíba – UFPB, verifica-se que a 

questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Leis integracionistas e inclusivas. Observa-se que o enunciado 

encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado.  

Fonte: Edital de concurso público nº53/15 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº 53/15 - Universidade Federal da Paraíba – UFPB, verifica-se que a 

questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Ética Profissional. Observa-se que o enunciado encontra-se 

bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado.  

Fonte: Edital de concurso público nº53/15 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016. 

 
 

Cargo: Auxiliar em Administração 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O texto é enfático ao retratar a relação entre a adolescência e os ídolos. O próprio título do texto denota tal 

questionamento. O segundo parágrafo também confirma tal abordagem: “Muitos pais se perguntam: o que essas 

pessoas têm de tão especial para atrair a atenção de tantos jovens? A primeira e mais óbvia resposta é que todos esses 

astros, mais do que qualquer outro mortal, detêm objetos de desejo de nossa cultura ocidental, como fama, sucesso, 

beleza, dinheiro, etc. Isso, porém, não justificaria as atitudes que os adolescentes são capazes de tomar em relação a 

cantores, atores ou jogadores de futebol. Se a tietagem se justificasse apenas pela admiração de certas características 

dos artistas (como a beleza, por exemplo), esse comportamento de fã não pareceria tão restrito à juventude. Isso pode 

nos indicar que esse fenômeno tem a ver com a própria adolescência”. Porém, o terceiro parágrafo denota: “O que os 

pais têm dificuldade de entender são as transformações típicas que se operam nessa fase”. Dessa forma, há duas 

respostas (alternativas A e D) que atendem ao questionamento abordado. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O último parágrafo do texto informa que “Porém, quando esse interesse não interfere na vida do adolescente, não há 

por que se preocupar. Pode ser até uma oportunidade para que os pais conheçam melhor seus filhos. Discutir sobre os 

gostos, os desejos, enfim, as preferências dos adolescentes nessa fase pode ser uma experiência muito rica para os pais. 

Até porque quem de nós nunca teve seu ídolo?” Dessa forma, é normal, sim, ter ídolos. O terceiro parágrafo do texto 

informa que “A adolescência traz desafios importantes para o jovem”. Assim, a alternativa D é inadequada ao 
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questionamento abordado, segundo as ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo parágrafo confirma que “a fama, o sucesso, a beleza, o dinheiro” são requisitos para atrair tanto a atenção 

dos jovens. O reconhecimento não é citado no texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
 
 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “às vezes” confere ao período em questão ideia de “tempo”. A expressão “ou” confere ao período em 

questão ideia de “alternância” ou “escolha”. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto textual, o termo “importantes” pode ser substituído, sem alteração de sentido, por 

“essenciais”. As demais expressões são incoerentes ao contexto. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto textual, o termo “típicas” significa “particulares”; “próprias”; “peculiares”; “distintivas”. 
Verifica-se que as demais expressões são incoerentes ao contexto. 
Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dois pontos, neste caso, foram utilizados “antes de uma citação”. Citação, neste caso, se refere a “trecho do texto 

que foi citado: excerto; epígrafe; passagem; referência”. Ressalta-se, ainda, que o trecho não anuncia a fala do 

personagem por não se tratar de um discurso direto, já que neste tipo de discurso as personagens ganham voz. É o que 

ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados 

e expostos no texto. Travessões, dois pontos, aspas e exclamações são muito comuns durante a reprodução das falas. 

No texto, o autor faz uso do comportamento dos pais como um recurso argumentativo a fim de convencer e persuadir o 
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leitor sobre seu ponto de vista. Portanto, ele não introduz os pais como personagem, visto que eles não se movimentam 

num determinado espaço à medida que o tempo passa. Conclui-se com isso que não se trata da fala de um personagem, 

mas de uma citação envolvendo questionamento reflexivo comum aos pais. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Até porque quem de nós nunca teve seu ídolo?” (6º§), o termo “nunca” se refere a “advérbio de negação”. O termo 

“isso” em “E não só isso.” se refere a “pronome demonstrativo”. Assim, confirma-se a incorreção na alternativa C.  

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As seguintes expressões transcritas do texto apresentam dígrafo: pessoas; olhadinha; e, sucesso. O termo “fenômeno” 

excetua tal questionamento. Verifica-se que tal questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático, item 

“fonética e fonologia”.  

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 Edital do Concurso Público em questão. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “extrovertidas” apresenta-se grafada de maneira incoerente na questão, já que deve ser escrita com “x”. As 

demais afirmativas estão escritas corretamente. 

Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É evidente que na última assertiva, a informação “totalizando 35 minutos” se refere ao tempo em que a terceira amiga, 

Paula, correu. Segue uma resolução simples para confirmação da questão: 
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Considerando que Karine correu x minutos, então Carla correu:   323  xxx  minutos. Paula correu 8 minutos a 

mais que Carla, e o total percorrido por Paula é 35 minutos. Logo: 

35832 x  

Resolvendo-se esta equação para x, obtém-se exatamente o valor de Karine, pois foi afirmado que ela correu um tempo 

x. Portanto: 12x  

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cobra conhecimento em Geometria Básica e pode ser resolvida sem uso de equações de segundo grau, 

apenas substituindo-se os valores e conhecendo o conceito de perímetro, o que está incluído em Geometria Básica. 

Segue resolução: 

Substituindo-se 4 no lugar de x e somando-se os valores, obtém-se o perímetro de 73 m. 

    m731288116320147
2

4
14345

2
2   

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo porcentagem é usado, mas não se exige conhecimento sobre o tema, é necessário tão somente saber aplicar a 

regra de três para resolver a questão. Logo, o edital está sendo obedecido, uma vez que não é pedido que se calcule 

nenhuma porcentagem. 

À medida que Clarissa vai adicionando maionese, a mistura não fica mais com 648 g, como havia inicialmente. Este valor 

adicional x deve ser levado em conta na questão. Portanto, o valor total será de 648 + x, em que x é a quantidade de 

maionese. Com isso, aplicando-se a regra de três simples, chega-se ao resultado: 

 

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A sequência segue dobrando-se o número anterior e escrevendo, alternadamente, fração e número decimal. 
Logo, após o número 0,125 = 1/8 vem o número 1/4. 
Portanto a sequência pode ser apresentada da seguinte forma: 
 1/16 = 0,0625  -   1/8 = 0,125    -   1/4 = 0,25   -   1/2 = 0,5   -   1/1 = 1 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão está incluído em Geometria Básica. Já a solução proposta tem-se a seguinte: 

A diagonal do quadrado é dada por 2l , em que l é o valor do lado. O valor de x é metade da diagonal, logo: 

cmx 22
2

2


 

Conforme gabarito preliminar. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 

gx

x

xx

x

x

432

2,2596,0

16484,0

%100—648

%40—











 

78 

 

O valor pago foi de 560 + 96,80*12 = 1721,60. Portanto, alternativa C. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há necessidade se especificar que tipo de triângulo é colocado em questão, pois uma vez que se conhece a 

definição de ângulos complementares e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180º, fica 

evidente que o ângulo pedido é de 90º. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto está equivocado, uma vez que não calcula a área do muro pedido pela questão. O muro não terá 

12+7 = 19 m, e sim 12x7 = 84 m², pois se trata de área. Em cima deste valor que se deve aplicar a regra de 3. Portanto, o 

valor será superior aos 5 dias citado anteriormente no enunciado. 

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão exige conhecimento que estão fora do conteúdo programático. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um Diagrama de Venn para ilustrar a questão deixa evidente a solução: 

 

Somando-se estes valores, obtém-se: 97+65+123+92 = 377 

Conforme gabarito preliminar. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, vez que o fato de existirem continentes, oceanos, e os tais serem conhecidos por 

nomes, quaisquer que sejam, assim como o conhecimento de suas localizações, serem frutos de processos políticos, 

geopolíticos e relações internacionais. 

Além disso, a Antártida ou Antártica é um dos seis continentes (Massas territoriais emersas) existentes no planeta, e 

conforme a descrição do enunciado (sendo banhado por mares dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico no extremo 

austral [austral=meridional=sul] do planeta) é a única alternativa correta. Por fim, também é importante lembrar que 

uma forma de se referir à morfologia litorânea de um continente é dizer que ele é recortado pelo mar (oceano), e não 

necessariamente é uma forma específica de litoral. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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As razões recursais não procedem, uma vez que não mencionou diretamente a revolução da informática e sim 

antagonismo, este que segundo o site dicionário informal quer dizer: oposição, contrário. Nesse sentido, a única 

afirmação que expressa um antagonismo da globalização é a que menciona a desigualdade socioeconômica enquanto 

produtora de ricos em detrimento de pobres.  

Outra coisa importante a ressaltar é a relação intrínseca entre globalização e capitalismo, sendo mencionada por muitos 

autores a globalização como uma fase do capitalismo. 

Fonte: 

 Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 346-47. 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/antagonismo/ 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que está sendo pedido a identificação de um símbolo do final da Guerra Fria. Dessa 

forma, dentre as alternativas, a única alternativa correta cronologicamente é a queda do Muro de Berlim, sendo as 

demais anacrônicas. Sendo assim, a falta de um consenso na historiografia sobre o seu fim específico não afeta a 

possibilidade de acerto da questão. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 334. 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A impressora é um periférico de saída de dados que tem como função externar de forma tangível o conteúdo de um 

documento através de um meio físico (papel). Dentre as alternativas de resposta, a única que apresenta o dispositivo 

que transfere documentos para papel impresso é a alternativa "D - Impressora". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://www.infoescola.com/informatica/impressora/ 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão tem como objetivo aferir o conhecimento do candidato acerca do local nos Sistemas Operacionais 

Windows onde é possível alterar a data/hora, configurações de vídeo e contas de usuário. Em nenhum momento é 

solicitado do candidato o caminho que deve ser percorrido para alterar tais recursos. Analisando o cenário pode-se 

afirmar que dentre as opções de resposta, a única que atende ao enunciado da questão é a alternativa "C - Painel de 

Controle". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita do candidato qual dos dispositivos apresentados como alternativa de resposta é utilizado para 

promover a entrada de dados através de teclas. Analisando cada alternativa de resposta, temos que: 

(A) Mouse - é um dispositivo de entrada de dados, porém é acionado através de movimentos que alteram a posição do 

cursor que é apresentado no monitor de vídeo. Por não utilizar teclas a alternativa está incorreta. 

(B) Teclado - é um dispositivo de entrada de dados que ocorrem exclusivamente pelo pressionamento de teclas. A 

alternativa está correta conforme solicitação do comando da questão. 

(C) Monitor - é um dispositivo de saída de dados, característica que torna a alternativa incorreta. 

(D) Leitor Óptico - é um dispositivo de entrada de dados que é utilizado para a leitura de códigos de barra. Por não 

utilizar teclas, o item está em desacordo com o comando da questão. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://www.infoescola.com/informatica/impressora/
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Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de conceitos básicos de 

patrimônio, cuja fonte provém de literatura específica e pertinente ao assunto conforme bibliografia informada logo 

abaixo. 

A questão, apesar de demandar algum conhecimento básico sobre o tema abordado, é bastante intuitiva. O próprio 

enunciado da mesma, que pontua os três requisitos necessários para um item de patrimônio ser classificado como fixo 

ou permanente, já dá a dica que o mesmo NÃO DEVE SER DESTINADO À VENDA. Desta maneira, pode-se concluir que o 

ativo “VEÍCULOS” é classificado como imobilizado em uma empresa de transporte por, como diz o enunciado, ter uma 

natureza relativamente permanente, ser utilizado na operação do negócio e não ser um item de comercialização, o que 

já não ocorre em uma indústria automobilística, cuja atividade principal é justamente a produção e venda de veículos. 

As outras 3 opções de resposta são facilmente eliminadas com uma leitura mais atenta pois (b) o porte do ativo não é 

pré-requisito para sua classificação como imobilizado e sequer é mencionado no enunciado; (c) não são bens 

permanentes por natureza por serem os veículos, no caso da indústria automobilística, itens de estoque para 

comercialização e; (d) não há qualquer possibilidade de classificação de “veículos” como maquinário de 

beneficiamento/industrialização, o que torna essa opção incorreta no seu fundamento. 

Sustentam os recursos alegando erro no enunciado, o que não procede pois o mesmo é didático, claro, objetivo e de 

fácil interpretação mesmo para os que porventura não se aprofundaram muito no tema. A resposta, como disse acima, é 

intuitiva, bastando uma leitura mais atenta para a escolha da opção correta. Primeiramente é informado sobre quais 

condições devem coexistir para um ativo ser classificado como imobilizado e, logo após, no comando, afirma-se que 

“veículos” são considerados ativos imobilizados numa empresa de transporte – por naturalmente atenderem todas as 

condições para tal – mas não para uma indústria automobilística, vez que uma das condições NÃO estava presente, no 

caso, ser o ativo destinado à venda. 

Fonte: FRANCISCHINI, G. Paulino. Administração de materiais e do patrimônio (2004). 1ª reimpressão da 1ª edição. Cap. 

7: Administração de Patrimônio, páginas 285 e 286. 

 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A 
Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de funções administrativas, cuja 

fonte provém de literatura específica e pertinente ao assunto conforme bibliografia informada logo abaixo. 

Outrossim, apesar da resposta estar inicialmente correta à luz da bibliografia fonte da questão, os autores Francisco 

Lacombe e Gilberto Heilborn fazem menção a Henri Fayol e a forma como o mesmo enumerou as grandes funções 

exercidas nos ambientes corporativos, o que foi sabidamente transcrito para o enunciado da questão. De fato, Fayol 

salienta em seu livro “Administration Industrielle et Générale”, de 1916, que as empresas apresentam seis funções 

básicas, não quatro, como ressalta o livro “Administração: Princípios e Tendências”, na página 118.  

Sendo assim, visto que foi citado no enunciado,  a visão de Fayol sobre as funções básicas, de forma a uniformizar a 

visão doutrinária apresentada na questão em um só autor, que considera que as atividades de tesouraria fazem parte 

das grandes funções e desdobramentos de uma organização, como uma atividade prevista e praticada pela 

administração. Como Fayol não faz qualquer menção a serviços jurídicos, entendemos que estes passam a ser a exceção. 

Fica o gabarito, portanto, alterado 

de (C) as atividades de tesouraria  

para (A) os serviços jurídicos. 

Fonte: LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e Tendências, 2008. 2ª edição revista e atualizada. 

Cap. 6) Estrutura organizacional; 6.1.2) As funções nas empresas. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de memorando, cuja fonte provém 

de literatura específica e pertinente ao assunto conforme bibliografia informada logo abaixo. 

Não prospera a contestação de que aviso ou ofício poderiam ser alternativas corretas para a presente questão. 

De acordo com o Manual de redação da Presidência da República, o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 

Estado, para autoridades de mesma hierarquia, quando o memorando pode ser utilizado em níveis hierárquicos 

diferentes.  

O ofício, diferentemente do memorando, que de acordo com o referido Manual é usado entre unidades administrativas 

de um mesmo órgão, pode ser usado também com particulares. 

Fonte: BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República, 2002. 2ª edição revista e 
atualizada. 3.4) Memorando; 3.4.1) Definição e Finalidade, página 26. 
 
 
 
 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa “Encerra orientações a serem tomadas pela chefia para a execução de serviços 

ou o desempenho de encargos” está incorreta e, portanto, seria falsa, o que não se sustenta, pois a afirmativa está 

transcrita exatamente como se apresenta na fonte bibliográfica que trata do referido conteúdo. 

“3.5.32 Ordem de Serviço 

É instrução dada a um servidor ou a um órgão administrativo. Encerra orientações a serem tomadas pela chefia para a 

execução de serviços ou o desempenho de encargos. É o documento, o ato pelo qual se determinam providências a 

serem cumpridas por órgãos subordinados.” 

Fonte: Unidade Federativa do Paraná. Departamento Estadual de Arquivo Público. Manual de Comunicação Escrita 

Oficial do Estado do Paraná, 2005. 3.5) Modelos e Estrutura; 3.5.32) Ordem de Serviço, página 68. Disponível no sítio 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf 

 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de capacitação. Capacitação 

traduz-se por preparar a pessoa para enfrentar as situações referentes à sua atividade, por meio da aplicação de 

conhecimentos, mas, com possibilidade de criar, resolver problemas, oferecer alternativas de melhorias e criar ambiente 

adequado. Capacitar significa fornecer autonomia, criar autoconfiança (motivar) e promover o desenvolvimento. 

Nota-se com clareza que as alternativas “a”, “b” e “c” estão incorretas pois (a) a conscientização das metas pelo 

indivíduo regula o seu comportamento (teoria da fixação de metas); (b) a frequência de um comportamento é 

influenciada por suas consequências (teoría do reforço) e; (c) as pessoas sentem-se motivadas a escolher um 

comportamento ou alternativa que ofereça a maior chance de produzir as consequências desejadas (teoría da 

expectativa). 

A única reposta correta, portanto, é a letra “d”, ou seja, as pessoas aprendem por intermédio do processamento das 

informações e da compreensão dos vínculos existentes entre as ações e consequências (teoria do aprendizado social). 

Fonte: MILKOVICH, George T. Administração de recursos humanos, 2000. 8ª edição. Cap 10) Treinamento; Motivação do 

Treinando para o aprendizado, páginas 348 e 349. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos sustentam que a letra “d” não seria a alternativa correta ou mesmo que poderia haver mais de uma 

resposta correta.  

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf
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Ocorre que, tendo como base a literatura informada logo abaixo, não há dúvidas que a letra “d” é a única que contém 

informação incorreta em sua afirmativa. 

Está correto afirmar que ao se traçar o “candidato modelo”, o contratado deve ser o que mais se assemelha a esse 
modelo. Vez que em diversas circunstâncias, ao se traçar um modelo, é natural que se busque algo ou alguém que se 
assemelhe ao mesmo. 
Está correto afirmar que é um processo pelo qual são escolhidas pessoas adaptadas à determinada ocupação ou 
esquema operacional. O termo “adaptadas” foi utilizado pela autora da literatura de referência e mantida no texto. 
Mesmo havendo uma linha tênue que diferencia as palavras “adaptadas” e “aptas”, como alguns recursos alegaram, a 
simples troca das palavras não tornaria a afirmativa incorreta levando-se em conta o contexto em que está inserida.  
Está correto admitir um funcionário sem a qualificação necessária gerará tensão, ansiedade, estresse e até irritabilidade, 
se não for gerenciado adequadamente.  
Destarte, de acordo com a autora, antes de o processo seletivo ser iniciado, há necessidade de obter informações sobre 

as atividades a serem desenvolvidas e as habilidades necessárias para a sua execução. Quando se afirma “procurando 

não se ater demasiado nas atividades”, a importância é diminuída, o que conflita com a imperatividade da afirmação 

“há necessidade de obter informação sobre as atividades”, tornando-a, portanto, incorreta. 

Fonte: FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Prática de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos, 

2009. 3ª reimpressão da 1ª edição. Cap 3) Recrutamento, seleção e testes psicológicos; 3.5) O que é seleção de pessoal?, 

páginas 34 e 35. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro no enunciado. O texto do mesmo foi extraído ipsis litteris de uma das principais obras de 

Idalberto Chiavenato: Introdução à Teoria Geral da Administração, e trata de noções de administração. Não há qualquer 

subjetividade no enunciado. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 2000. 13ª reimpressão da 6ª edição. Cap 1) 

A Administração e suas perspectivas; Conteúdo e Objeto de Estudo da Administração, página 7. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de comunicação telefônica. Em se 

referindo a telemarketing, o tema é em si obrigatório e extremamente contemporâneo no que tange a assuntos ligados 

a comunicação telefônica. 

Não há qualquer possibilidade de haver outra resposta correta, senão telemarketing. A auditoria externa tem como 

objetivo a comprovação da exatidão de registros contábeis, nada tendo a ver com marketing de relacionamento. A 

tecnologia da informação (TI) também não se encaixa como uma ferramenta de marketing de relacionamento 

propriamente dita, mas um conjunto de atividades e soluções computacionais que atendem as organizações como um 

todo. O marketing multinível tem sido bastante aplicado e difundido no ambiente corporativo privado, mas, além de não 

estar diretamente ligado ao tema “comunicação telefônica”, a ferramenta inexiste em organizações públicas. 

A afirmativa “andando de mãos dadas com o serviço de atendimento ao cidadão”, ou seja, o famoso SAC, cujo “C” é 

substituído por cliente ou consumidor nas empresas privadas, sugere que a alternativa correta envolve comunicação 

telefônica, o que é típico no telemarketing. 

Fonte: SALDANHA, Clezio. Introdução à Gestão Pública. 1ª edição. 8.4) Telemarketing. Página 127.. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam alguns recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante 
do edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de convite e convocação.  
A fonte bibliográfica atesta que a única opção cabível para preenchimento da lacuna é a palavra intimação.  
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“O convite é o instrumento pelo qual se faz uma convocação, pede-se o comparecimento de alguém ou solicita-se sua 
presença em alguma parte ou em ato. A convocação corresponde ao convite, mas no sentido de intimação, originando o 
comparecimento, devendo ser justificado o não-comparecimento”. 
Fonte: Unidade Federativa do Paraná. Departamento Estadual de Arquivo Público. Manual de Comunicação Escrita 

Oficial do Estado do Paraná, 2005. 3.5) Modelos e Estrutura; 3.5.12) Convite e convocação, página 40. Disponível no sítio 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 
edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata de edital. Seu direito legítimo de 
contestar que a informação sobre a Lei Federal que atualiza a Lei 8.666 que dita as regras dos editais de licitação 
extrapola o conteúdo solicitado no certame, mas é fato que uma das literaturas mais acessadas na internet sobre 
Documentação Oficial, o Manual de Documentação Escrita Oficial do Estado do Paraná, detalha em alguns poucos 
parágrafos sobre Edital, como pode ser verificado abaixo: 
 
3.5.18 Edital 

 
Edital é o ato escrito oficial, contendo aviso, determinação, ou citação, mandado publicar, por autoridade 

competente, no órgão oficial ou outros órgãos de imprensa, ou, ainda, afixado em lugares públicos, onde seja facilmente 
lido por todos. 

São objeto de editais concorrências administrativas para aquisição, alienação ou recuperação de material, 
aberturas de concursos para provimento de cargos públicos, intimações, notificações, convocações e demais avisos que, 
por sua natureza, devam ter ampla divulgação, conforme a legislação vigente. 

 
Partes: 

a) título: denominação do ato, muitas vezes seguido do seu número de ordem e data de expedição. Outras 
vezes, o título é completado com a espécie de edital de que se trata: de citação, de anulação, etc. Não sendo colocada 
junto ao título, a data aparece após o texto; 

b) ementa: resumo do assunto do edital. Não é parte obrigatória e aparece, principalmente, em editais de 
concorrência pública e tomada de preço. Oferece a vantagem de propiciar o conhecimento prévio e sucinto do que é 
exposto em seguida; 

c) texto: desenvolvimento do assunto. Havendo vários parágrafos, convém numerá-los com algarismos arábicos, 
de preferência, e, se necessário, desdobrá-los em itens e alíneas. Não se numera o primeiro parágrafo; 

d) assinatura: nome da autoridade competente, indicando-se seu cargo ou função. 
Os editais de licitação deverão seguir a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal 

nº 8.883, de 8 de junho de 1994. É necessário que se tenha conhecimento da referida lei para a elaboração do 
Instrumento Convocatório. 
O conteúdo está presente, permitindo que o mesmo seja explorado na criação de questões. Neste caso, o tema está 
subordinado a Edital, e não vice-versa. 
Fonte: Unidade Federativa do Paraná. Departamento Estadual de Arquivo Público. Manual de Comunicação Escrita 

Oficial do Estado do Paraná, 2005. 3.5) Modelos e Estrutura; 3.5.12) Convite e convocação, página 40. Disponível no sítio 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf. 

 

Cargo: Auxiliar em Assuntos Educacionais 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se aposto um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo 

melhor. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser explicativo, 

enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo e especificativo. 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_comunicacao.pdf
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Em: “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou semelhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores 

musculares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele.” (7º§) Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma 

enumeração. Ou seja, enumera termos que se referem ao que foi dito anteriormente (sintomas da dengue). Dessa 

forma estabelece uma sequência de elementos que são usados para complementar a ideia fundamental da frase. 

Conclui-se que os dois pontos anuncia uma enumeração. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa em que a função sintática do trecho sublinhado (pode 

ser uma ou mais palavras) se diferencia das demais, portanto, em todas as opções os trechos sublinhados exercem a 

mesma função sintática exceto em uma delas, a qual deveria ser marcada. Nesse contexto temos: 

“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica...” (10º§) 

“os casos” é o sujeito do verbo surgir.  

“A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) 

Dependendo de seu papel na oração, o que pode desempenhar diversas funções, por exemplo, assumirá o papel de 

sujeito se exercer essa função, assim como, pode ter função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento 

nominal etc.; no caso de “A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) o que refere-se, 

retoma “A pandemia explosiva do vírus zika” que exerce a função sintática de sujeito. Para identificar a função sintática 

assumida pelo que, é necessário que o substitua pelo termo antecedente a que ele se refere (no caso a pandemia 

explosiva do vírus zika - sujeito). Assim temos: A pandemia explosiva do vírus zika ocorre nas Américas do Sul.  

“A adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem...” (6º§) 

“a transmissão” exerce a função sintática de objeto direto do verbo possibilitar. (A adaptação ao convívio possibilitou o 

que? ) 

“Há anos pesquisadores africanos notaram que o padrão de disseminação do zika em macacos selvagens acompanhava 

o do chikungunya,...” (5º§)  

“pesquisadores africanos” exerce a função sintática de sujeito do verbo notar.  

Portanto, os termos sublinhados nas alternativas A, B e D apresentam a função sintática de sujeito. Na alternativa C, “a 

transmissão” exerce a função sintática DIFERENTE das demais. 

Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue, que se insinuou no hemisfério durante décadas, para atacar com 

mais vigor a partir dos anos 1990.” (3º§) 

No início do trecho tem-se: “A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue”. Neste contexto há uma classificação 

numerativa das quatro epidemias e o termo “primeira” está ligado a epidemias. O numeral é a palavra que indica 

número ou ordem de sucessão, neste caso trata-se de um numero ordinal. Entre as quatro epidemias, dengue e a 

primeira, portanto de acordo com a classe de palavras trata-se de um numeral. “...que se insinuou no hemisfério durante 

décadas, ...” O “se” refere-se a dengue e classifica-se como um pronome. “...para atacar com mais vigor a partir dos 

anos 1990.” O termo “mais” dá ao trecho uma ideia de intensidade, como poderia ser “com menos vigor”, nesse caso 

trata-se de um advérbio de intensidade. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Organizando as informações na representação pelo diagrama tem-se:: 

 

Assim: 

22-x + 35 – x + 5 + 14 = 60 

71 –x = 60 

-x = -11  

x = 11 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sabe-se que os 25 primeiros termos da progressão tem media 56, assim: 

a13 = 56, pois: 

(a13 – 48 + a13 -44 + ... a13 ...  + a13 + 48 + a13 + 44)/25= 56 

25a13/25 = 56 

a13 = 56 

Assim: 

a13 = a1 + 12.4 

56 = a1 + 48 

a1 = 8 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dividindo a resolução em levas de venda: 
Primeira leva: x 

Primeira venda: 3/5 de x, sobrou 2x/5 

Segunda venda: 2/5 de 2x/5 sobrou 6x/25 

Segunda venda: 2/3 de 6x/25 sobrou 6x/75 

6x/ 75 = 48 

6x = 3600 

x = 600 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que é a partir da informação que se forma a opinião, logo a consciência. 

Nesse sentido, com a globalização da informação o Homem passou a ter uma visão de dimensão planetária o que se 

tornou pressuposto fundamental para a construção de estudos, pesquisas, e por conseguinte da edificação de maneiras 

de pensar com a mesma dimensão. Assim, é evidente que antes da globalização não haveria a possibilidade de existirem 

pessoas com consciência ecológica planetária, talvez local. 
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Outro ponto a observar é o fato do sistema de redes globais facilitar os contatos e trocas mais diversas, inclusive 

bacteriológicas e virais, sendo por isso correto afirmar que a globalização facilita essa disseminação. 

Também é importante esclarecer sobre o enfraquecimento dos estados...Na forma como foi colocada a afirmação é 

demonstrada uma ideia de processo no qual os Estados estão inseridos e à medida que avançam no sistema de redes 

globais se enfraquecem diante dos gigantescos conglomerados econômicos que impõem seus interesses às fronteiras 

nacionais das mais diversas formas. Assim fica subentendido nesse processo uma diversidade entre enfraquecimentos e 

resistências estatais ao sistema global, sendo cada um em sua respectiva etapa processual.  

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 344-47. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sugere que a assertiva ‘B” está correta, contudo o servidor demitido, quando obtém a invalidação da 

demissão, é “reintegrado” e não “reconduzido”: conceitos distintos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 ao 41. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa incorreta é a letra C, porque o uso do gelo pode agravar a queimadura. 

Em relação a afirmativa D, é ressaltado que se houver tecido da vestimenta aderido ao ferimento, este pode ser retirado 

de forma  a não aumentar a lesão, ou seja, deve –se ter o cuidado e retirar o tecido solto. 

O “agente causador” referido na afirmativa A, trata-se de: 

Agentes físicos 

 Térmicos: líquidos quentes, gordura quente, ferro quente, vapor e através do fogo; 

 Elétricas: corrente de baixa voltagem (eletrodomésticos), alta tensão e raio; 

 Radiantes: resultam da exposição à luz solar ou fontes nucleares. 
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Agentes químicos 

 Substâncias químicas industriais, produtos de uso doméstico, como solventes, soda cáustica, alvejantes ou 

qualquer ácido ou álcalis. 

Agentes biológicos 

 Seres vivos: como por exemplos, taturanas, “água viva”, urtiga. 

Fonte:  

 www.einstein.br 

 RIBEIRO, Krukemberghe Divino Kirk Da Fonseca. "Primeiros Socorros"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/saude/primeiros-socorros.htm>. Acesso em 20 de marco de 2016. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com a constituição de 1988, desapareceram as expressões ensino de 1ª e 2ª graus dando lugar ás denominações: Ensino 

Fundamental, Médio, creche e pré-escola. A Educação Básica formada pela educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. A Educação Básica tem como finalidade o desenvolvimento do educando, visando assegurar a formação 

comum necessária ao exercício da cidadania e o desenvolvimento de meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. (art.22, LDBN 9394/96). 

Fonte: A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Francisco Marcos da Silva, Lucas 

Henrique Pinheiro de Andrade, Regiane Maria de Queiroz, Profª Ma Eugênia Morais de Albuquerque. 

www.editorarealize.com.br 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 
As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha 
legítimo interesse. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá 
presunção de idoneidade moral. Para promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar pode representar junto 
à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.” 
A alternativa “D” versa que “O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar é estabelecido em lei 
municipal e realizado sob a responsabilidade da prefeitura com a fiscalização do Ministério Público”. Como explicitado 
acima e de acordo com o Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), base da questão e citado pelo 
requerente, tem-se que: “O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei 
municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a 
fiscalização do Ministério Público”.  
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Prefeitura são órgãos diferentes, 
sendo o primeiro um conselho de direito paritário e independente da prefeitura e o segundo, representante do poder 
executivo municipal, a questão é improcedente e mantem-se o gabarito original divulgado, letra C.   
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990. 
 
 

Cargo: Bibliotecário - Documentalista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 
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informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em  

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 

A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas 

hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 



 

89 

 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
 
 
 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O serviço de referência é caracterizado pela assistência efetivamente prestada ao usuário para que ele encontre a 

informação desejada. Inclui o processo de referência e as atividades voltadas para a divulgação da biblioteca, orientação 

e auxílio ao usuário, promoção de eventos, oferecimento de produtos, etc .A respeito da orientação e auxílio ao usuário,  

Maciel (2006, p. 36) afirma “Além da realização de cursos, aulas e palestras para formação de usuários, as atividades de 

consultoria bibliográfica – a normalzação de trabalhos acadêmicos- também costumam fazer parte dessa categoria de 

atividades.”  

Verifica-se que as alternativas  A, C, D são concernentes a referência, especificamente a atividades de orientação e 

auxilio ao usuário que busca a informação. Já a alternativa B) renovação do empréstimo de livros.é concernente à  

circulação de documentos do acervo e, portanto, deve ser assinalada como não concernente a referência.. A circulação é 

responsável pelo controle da movimentação das coleções dentro e fora da biblioteca. Entende-se por consulta o uso do 

material no recinto da biblioteca e por empréstimo a circulação externa do material. Ressalte-se que a circulação, 

incluindo o empréstimo, tem função de controle, enquanto a referência tem função de orientação e auxílio ao usuário. 

Face ao exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: 
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 ACCART, Jean-Philippe. Serviço de referência: do presencial ao virtual. .Brasília,DF: Briquet de Lemos/Livros, 

2012  p.14, 18,212 a 217. 

 MACIEL, A.C. ; MENDONÇA, M.A.R. Bibliotecas como organizações. 1. ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 

p 34.a 39. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o conceito apresentado na questão está incompleto e faz parecer que existe apenas um tipo de 

remissiva. Entretanto, o enunciado não trata da tipologia das remissivas e sim do conceito. A questão 47 apresenta três 

conceitos selecionados do glossário do CCAA2 (Código de Catalogação Anglo-Americano, 2ª edição) para que sejam 

analisados. Os conceitos foram transcritos como o código apresenta e são claros e inequívocos. 

O Glossário do CCAA2 apresenta definições de vários conceitos imprescindíveis para a prática da catalogação. A única 

afirmativa verdadeira em relação ao conceito de remissiva é a primeira ( Indicações que remetem de um cabeçalho ou 

entrada para outro) 

A segunda alternativa ( Registros dos cabeçalhos sobre os quais um item está representado em um catálogo de uma 

unidade de informação.) é referente à pista. A terceira alternativa  (Termo(s) que indica(m) o tipo de objeto físico a que 

pertence o item a ser descrito) apresenta o conceito de  Designação específica do material..Assim, a sequencia esta 

correta na alternativa C) V, F, F 

Face ao exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: JOINT STEERING COMMITTEE FOR REVISION OF AACR; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE 

BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES (TRAD). Código de catalogação anglo-americano. 2. ed. 

São Paulo: FEBAB, 2004  

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o primeiro item da questão 49 é falso. Não procede Toda a justificativa apresentada está 

incorretamente colocada, pois gira em torno do Formato MARC 21. O Formato MARC é um formato de intercâmbio de 

dados e não um padrão de metadados que é o foco da questão. De qualquer forma, a primeira alternativa de resposta 

que as razões recursais consideram falsa, é uma afirmativa verdadeira em relação aos metadados, como pode ser 

comprovado em Mey(2009). Essa mesma autora afirma que “um registro de metadados consiste em um conjunto de 

atributos, ou elementos, necessários para descrever recurso da web.”, indicando que a terceira alternativa também é 

verdadeira. Já a segunda alternativa é falsa, pois o padrão de metadados Dublin Core foi desenvolvido pela OCLC e 

apresenta um elenco básico de 15 elementos para descrição. A sequência  está correta na alternativa C) V, F, V. 

Face ao exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: MEY, E. S. A. ; SILVEIRA, N. C. Catalogação no plural. Brasília: Briquet de Lemos, 2009 ( p. 94/95) 

 
 

Cargo: Contador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 
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há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  
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 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em  

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 

A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas 

hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 
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diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Resposta solicitada no recurso é a que se encontra no gabarito preliminar. 
Resolução: Quantidade de dias transcorridos: 12 x 7 + 3 = 87 dias. 

Mês/Dias Acumulado Mês/Dias Acumulado 

Dez/15: 31 – 7 = 24. 24 Fev/16: 29 84 

Jan/16: 31 55 Mar/16: 3 87 

Logo, Pablo fará aniversário no dia 03 de março. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há nenhuma indicação do edital de que os temas tratados na prova deveriam ser datados anteriormente a 
publicação deste.  Não se pode confundir legislações com acontecimentos diversos. O Brasil se encaixou na categoria de 
"democracia falha" e ficou atrás de diversos vizinhos latino-americanos, de países africanos e mesmo do Timor Leste, 
nação asiática que se tornou independente da Indonésia há apenas 14 anos. A nota dada pelo ranking à democracia 
brasileira caiu de 7,38 em 2014 para 6,96 (de um máximo de 10) no ano passado. Além das análises de especialistas, 
houve pesquisas de opinião pública para medir os níveis de satisfação do público com a política. E, de acordo com 
Rodrigo Aguilera, analista de América Latina da EIU, as respostas dadas pelos entrevistados no Brasil foram marcadas 
pelo desânimo. A crise política envolvendo o escândalo de corrupção na Petrobras e a tramitação do pedido de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como o pessimismo nacional com o cenário político, foram os fatores 
responsáveis por esta classificação. O enunciado da questão apresentou as possibilidades a serem marcadas e 
conclamou a fazer sua escolha por base na reflexão do momento político vivenciado atualmente no país, quando várias 
premissas democráticas são questionadas e colocadas a prova diante de uma gigantesca crise política pela qual o país 
está passado. Portano, obviamente vivemos uma democracia falha onde as instituições vêm cometendo excessos em 
todas as esferas de forma a comprometer gravemente o sistema. 
Fonte:  

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_ranking_democracia_brasil_fd 

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/para-economist-brasil-tem-democracia-com-falhas 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/1254927-brasil-democracia-falha.shtml 

 http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-record-news/videos/ranking-da-revista-the-economist-classifica-
brasil-como-democracia-falha-21012016 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

 http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-
1/material/manutencao-02 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os periféricos são dispositivos que são adicionados/conectados ao computador com o objetivo de promover uma 

melhor interação do usuário com o computador. Esses dispositivos ficam localizados na parte externa ou interna do 

computador. Os periféricos são categorizados conforme a sua natureza podendo ser classificados como somente de 

entrada de dados, somente de saída de dados ou híbridos quando possuem a capacidade de desempenhar as duas 

funções. A questão apresenta o dispositivo "mouse" que tem a função de controlar um cursor na tela do computador 

facilitando a utilização do computador. O dispositivo em questão é considerado um item exclusivo de ENTRADA de 

dados em um computador assim como o teclado. Ambos dispositivos promovem apenas a inserção de dados para o 

computador que por sua vez utiliza outros dispositivos como o processador para realizar a leitura e o processamento 

retornando a informação por intermédio de dispositivos de saída como monitores de vídeo ou impressoras. Nesse caso 

podemos concluir que apenas a assertiva I é verdadeira, pois a segunda afirma que o mouse desempenha função de 

inserção e leitura, fator que torna a assertiva incorreta. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
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 http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm 

 http://www.infowester.com/mouse.php 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sugere que a assertiva “D” está incorreta, em face da expressão “servidores públicos” que não consta 

expressamente do inciso VII do art. 37. Não merece resguardo o argumento porque o dispositivo trata exatamente do 

direito de greve dos servidores públicos, visto que inserido nas regras aplicáveis à Administração Pública. O texto 

constitucional é um sistema, deve ser interpretado no conjunto. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 ao 41. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11)  é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente apresenta o art. 131 da Lei n. 8112/90 como fundamento para a assertiva “A”, contudo. Tal dispositivo 

refere-se ao cancelamento do registro da pena aplicada para fins de reincidência e não à prescrição da ação disciplinar 

que encontra-se no art. 142 da referida lei. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90 – Regime Jurídico dos servidores públicos federais.  

Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão aborda um conceito básico inerente à contabilidade pública denominada unidade contábil e suas 

classificações. Este assunto possui fulcro na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128/08 – 

Conceituação, objeto e campo de aplicação. 

Apenas a título de exemplo, cita-se os Sistemas Contábeis aplicados ao setor público onde é necessário conhecer e 

entender a legislação contábil correspondente que é a Resolução do CFC nº 1.129/08 e suas alterações.  

http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm
http://www.infowester.com/mouse.php
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Entretanto, conhecer a legislação contábil, é elementar para solucionar a referida questão e por se tratar de um 

conceito básico que é a unidade contábil, contempla ao item do edital concernente à Contabilidade Pública.  

De acordo com a Resolução 1.128/08, Unidade Contábil é classificada em:  

 Originária – representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas jurídicas; 

 Descentralizada – representa parcela do patrimônio de Unidade Contábil Originária; 

 Unificada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 

Descentralizadas; 

 Consolidada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 

Originárias.  

Logo, a resposta da referida questão é a letra  A) V, V, F, F. 

Fonte: Item 10 da Resolução do CFC 1.128/08 e alterações posteriores. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão aborda um conceito básico inerente à contabilidade pública denominada unidade contábil. Este 

assunto possui fulcro na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128/08 – Conceituação, objeto e campo 

de aplicação. 

Apenas a título de exemplo, cita-se os relatórios de auditoria, onde é necessário conhecer e entender as normas de 

auditoria vigente sobre este assunto “NBC TA série 700”.  

Entretanto, conhecer a legislação contábil, é elementar para solucionar a referida questão e por se tratar de um 

conceito básico que é a unidade contábil, contempla ao item do edital concernente à Contabilidade Pública.  

De acordo com a Resolução 1.128/08, a soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou mais entidades do setor 

público resultará em novas unidades contábeis. Esse procedimento será utilizado nos seguintes casos: 

 registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio público ou suas parcelas, em atendimento à 

necessidade de controle e prestação de contas, de evidenciação e instrumentalização do controle social; 

 unificação de parcelas do patrimônio público vinculadas a unidades contábeis descentralizadas, para fins de 

controle e evidenciação dos seus resultados; 

 consolidação de entidades do setor público para fins de atendimento de exigências legais ou necessidades 

gerenciais. 

Logo, a resposta da referida questão é a letra B) Divisão do patrimônio público vinculadas a unidades contábeis 

descentralizadas, para fins de controle e evidenciação dos seus resultados. 

Fonte: Item 09 da Resolução do CFC 1.128/08 e alterações posteriores. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se aos relatórios de auditoria, citado no edital. Este assunto possui fulcro nas NBC TA’s série 700.  

Entretanto, com base na norma, há três diferentes tipos de opinião modificada que podem ser emitidas pelo auditor 

independente, dependendo de cada situação. À saber:                   

( 1 ) Opinião com ressalva, ( 2 ) opinião adversa e ( 3 ) abstenção de opinião. Nos casos aplicáveis, o auditor fará constar 

em seu relatório de auditoria o tipo de opinião modificada.  

De acordo com Longo (2015), tem-se: 

 

Natureza do assunto que gerou a 

modificação 

Julgamento do auditor sobre a disseminação de 

forma generalizada dos efeitos ou possíveis 

efeitos sobre as demonstrações contábeis. 

Relevante mas não 

generalizado 

Relevante e generalizado 
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As demonstrações contábeis apresentam 

distorções relevantes 

Opinião com ressalva Opinião adversa 

Impossibilidade de obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente. 

Opinião com ressalva Abstenção de opinião 

Com base no exposto, a resposta da referida questão é a letra A) Opinião Adversa. 

Fonte: LONGO, Claudio. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

(pág. 353). 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se aos sistemas contábeis aplicados ao setor público e possui base na Resolução do Conselho Federal 

de Contabilidade de nº 1.129/08 e alterações posteriores. O enunciado da questão é suficiente e a resposta deve ser 

indicada considerando a legislação contábil vigente.    

De acordo com a Resolução, o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informação: 

Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução 

orçamentária; 

Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações 

qualitativas e quantitativas do patrimônio público; (Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.268/09) 

Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade 

pública, consoante a NBC T 16.11; (Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 

Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no 

patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. 

Com base no exposto, a resposta da referida questão é a letra C) Financeiro: registra, processa e evidencia os fatos 

relacionados aos ingressos e aos desembolsos financeiros, bem como as disponibilidades no início e final do período.  

Fonte: Item 12 da Resolução do CFC 1.129/08 e alterações posteriores. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão aborda um conceito primordial concernente à contabilidade pública denominada classificação por 

estrutura programática e, portanto, contempla ao item do edital. Nesta perspectiva, torna-se importante conhecer os 

conceitos sobre o programa, operação especial, projeto e atividade. 

Rosa (2013), cita-se: 

Programa – instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetos pretendidos, 

mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 

Atividade – instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, que envolve um conjunto 

de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 

da ação de governo. 

Projeto – Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, que envolve um conjunto de 

operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da 

ação de governo. 

Operação especial – despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 

governo federal, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 

serviços. 

O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa que apresenta um conceito incorreto.  

Logo, a alternativa é a letra B) Operação especial: despesas que contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo federal, das quais resulta um produto, e geram contraprestação direta sob a 

forma de bens ou serviços. 
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Fonte: ROSA, Maria. Contabilidade do Setor Público. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. (pág. 127). 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Almeida (2012), as normas de auditoria geralmente aceitas, referentes ao trabalho no campo, 

estabelecem que o auditor independente deve avaliar o sistema de controle interno da entidade auditada, a fim de 

determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria.  

A questão explora um conceito básico sobre o Controle Interno em razão de sua avaliação por parte da auditoria, 

conduzida com base em normas. Nota-se claramente que os controles internos são objeto de estudo pela contabilidade 

e auditoria e se aplicam inclusive, na administração pública. Os controles se desdobram entre controles administrativos 

e controles contábeis, sendo importante saber diferenciá-los.   

Almeida (2012), cita como exemplo de controles contábeis: 

 Sistemas de conferência, aprovação e autorização. 

 Segregação de funções. 

 Controles físicos sobre ativos. 

 Auditoria interna. 

Ainda, segundo o autor, são exemplos de controles administrativos: 

 Análises estatísticas de lucratividade por linha de produtos. 

 Controle da qualidade. 

 Treinamento de pessoal. 

 Estudos de tempos e movimentos. 

 Análise das variações entre os valores orçados e os incorridos. 

 Controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados economicamente.  

O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa que apresenta um controle administrativo. 

Logo, a alternativa é a letra D) Controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados economicamente. 

Fonte: ALMEIDA, Marcelo. Auditoria um curso moderno e completo.  8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (pág.57). 

 

 

Cargo: Engenheiro Área Civil 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
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 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. Caso a sugestão de modificação feita em 
“A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento grave indicador de crase em “a”.” 
teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras.” (2º§) mudado para 
“Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 
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que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em  

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 

A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas 

hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 
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ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão : “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “B) Ressalvar / compensar.” os vocábulos não apresentam significados equivalentes. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, temos, considerando a acepção válida de acordo com o contexto: 

“Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, do 

diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua efetiva 

participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais.” (4º§) 

Ressalvar = prevenir com ressalva. Ressalva = observação escrita para tornar válida a inserção do trecho.  

Compensar = equilibrar, corrigir, anular, acarretar lucro. 

Portanto, o significado não seria mantido o mesmo caso os vocábulos fossem trocados.  

A alternativa “C) Dialética / argumentativa.” não pode ser assinalada como correta, pois, a especificidade da 

argumentação caberia ao contexto no qual a palavra “argumentativa” estaria inserida. A alternativa “D) Enfrentamento / 

oposição.” não pode ser considerada correta, pois, em “O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, 

social e político em decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas 

diferenças socioculturais e identitárias.” o termo destacado admite o significado pertinente ao termo “oposição”, 
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enfrentar - neste caso – a exclusão denota “ser contrário” a ela, fazer-lhe oposição. A alternativa “A) Implicações / 

ligações.” não pode ser considerada correta, pois, “implicações” possui como significado “comprometer (-se), envolver (-

se).”, ou seja, estabelecer ligações, unir-se. Quando alguém está envolvido com outro, podemos afirmar que possui 

ligações com aquela pessoa.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Buscando-se um padrão lógico para a sequência, verifica-se que o próximo termo é igual a: 
“A soma dos dois termos anteriores dividido por 3”. 

Logo, 
5

3
+

11

9
=

26

9
÷ 3 =

26

27
, cujo denominador é 27. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material cometido no enunciado não macula o entendimento da questão e muito menos inviabiliza sua 
capacidade de resolução. O objetivo era buscar o entendimento  sobre os cargos eletivos que deixaram de ser 
suscetíveis à reeleição no Brasil. O fato de ter sido votado em final de maio ou em junho não compromete o tema a ser 
mensurado nesta questão que é de grande importância para o futuro político eleitoral do Brasil nos próximos anos. O 
fato é que a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira (27 de maio de 2015), por 452 a favor, 19 contra e 
uma abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Pelo texto aprovado pelos 
deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores 
eleitos em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução consecutiva no cargo. 
Fonte: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/camara-aprova-fim-da-reeleicao-para-presidente-governador-e-
prefeito.html 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

 http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-

1/material/manutencao-02 

 

Questão: 29 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
 
 
 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a responsabilidade civil do Estado não se restringe às pessoas jurídicas de Direito Público, no 

entanto, o enunciado não é restritivo. Pergunta-se se o §6º do art. 37 da Constituição “alcança” as pessoas jurídicas de 

direito público, sendo a resposta positiva. 

Portanto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que da assertiva-resposta não consta que a alteração unilateral é “apenas” por parte da 
Administração, contudo, tal informação é irrelevante para eu se responda a questão. É possível a alteração unilateral 
nos contratos Administrativos?”. Sim, é possível.  
Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de contrato administrativos. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de locação de obras, qual técnica largamente utilizada para cada elemento de fundação é 

primeiramente locar os eixos do elemento e posteriormente as suas faces. O argumento diz que a letra D também seria 

correta, ou seja, de eixo para eixo. O recurso não se sustenta, eis que cada elemento de fundação possui apenas 01 (um) 

eixo, e, portanto, este é a primeira parte a se locar do elemento da fundação (pregos maiores no gabarito), bem como 

após se locar o eixo, loca-se as faces (pregos menores no gabarito). O recurso também sustenta que falta clareza, pois 
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poderia se locar uma sapata a partir da outra. Os elementos de fundação são locados em cotas acumuladas e não de 

elemento a elemento, bem como se loca primeiramente seu eixo e, posteriormente, as suas faces a fim de evitar erros. 

Observa-se que se a locação ocorrer pela face, sempre existirá o risco de haver confusão na obra, pois pode-se não 

saber qual face foi locada inicialmente, de onde se iniciou as medidas, se a espessura do revestimento foi ou não 

considerada. 

Mantenha-se o gabarito.  

Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até a sua cobertura. São Paulo: Blucher, 1997, página 24. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão trata de terminologias segundo as normas de instalação de água fria (NBR 5626/1998). Sustenta o recurso 

que há erro na nomenclatura do regulador de vazões segundo a NBR 12.904. O recurso não se sustenta, eis que, a 

supressão da parte “...dentro de uma faixa especificada de vazões. ” não altera em nada o objeto de funcionamento do 

elemento hidráulico. A faixa de vazões pode ter infinitas pressões, ou seja, qualquer uma delas pode ser utilizada para o 

bom funcionamento do elemento. O recurso sustenta também que a terminologia de “Retrossifonagem” também está 

incorreta.  O conceito de Retrossifonagem foi muito bem empregado, pois são pressões negativas causadas pelo refluxo 

da água usada (servida) para o sistema de consumo. 

Mantenha-se o gabarito.  

Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC, 2014, páginas 5 e 6. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de valores mínimo para o cálculo de carga de iluminação.  Sustenta o recurso que é possível determinar 

a carga de iluminação por diversos métodos, o que deixa o enunciado da questão vago.  Conforme a própria bibliografia 

utilizada pelo mesmo no recurso, na página 62, trata do cálculo de carga e seus parâmetros mínimo de cálculo, quais 

valores correspondem à potência destinada à iluminação para seu pleno dimensionamento. 

Mantenha-se o gabarito.  

Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2014, página 62.  

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de licitações de obras públicas segundo a lei 8.666/93.  Sustenta o recurso que no orçamento os 

insumos são parte constante da planilha orçamentária, segundo o TCU e o autor “Aldo Dórea Mattos”.  Segundo a 

sumula 258 do TCU, bem como a lei 8.666/93 no art. 7 § 2º, a lei exige que tenham as composições dos itens e não os 

insumos, bem como, qualquer licitação pública apresenta apenas as composições, e não os insumos também. 

Mantenha-se o gabarito.  

Fonte: A resposta está em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm acessado em 01/02/2016. 

 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão trata do projeto de instalação de esgotamento sanitário. Sustenta o recurso que pela NBR 8160/1999 no item 

5.1.5.2 o tremo é “altura” e não “abertura”, o que é correto. Com isso a questão foi anulada, por haver duas respostas 

errôneas. 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata sobre os tipos de chuvas existentes. Sustenta o recurso que não há descargas elétricas nas chuvas do 

tipo “convectivas”. A chuva convectiva segundo o autor da bibliografia utilizada cita que: “Aquelas que são provocadas 

pela ascensão de ar devida às diferenças de temperatura na camada vizinha da atmosfera. São conhecidas como 

tempestades ou trovoadas, que tem curta duração e são independentes das “frentes” e caracterizadas por fenômenos 
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elétricos, rajadas de vento e forte precipitação. Interessam quase sempre a pequenas áreas.”. Lembrando que este tipo 

de chuva,  para a engenharia, só interessa para obras realizadas em pequenas bacias, como cálculo de bueiros, galerias 

de águas pluviais, etc. . 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em PINTO, Nelson L. de Sousa. Hidrologia Básica. São Paulo: Editora Blucher, 1976, página 8. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da compactação dos solos. Sustenta o recurso que para construção de barragens e rodovias, a questão 

traz interpretação errônea em suas respostas, no que diz respeito à pavimentação e construção de barragens de terra. O 

próprio autor da bibliografia utilizada diz que: “Trata-se de uma operação simples e de grande importância pelos seus 

consideráveis efeitos sobre a estabilização de maciços terrosos, relacionando-se intimamente, com os problemas de 

pavimentação e barragens de terra.”. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em PINTO, Nelson L. de Sousa. Hidrologia Básica. São Paulo: Editora Blucher, 1976, página 8. 

 
 
 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de fundações do tipo superficiais. Sustenta o recurso que o enunciado é confuso e que o conceito se 

confunde com as vigas de fundação. Sapata associada está de acordo com o enunciado e a viga de fundação é uma 

fundação rasa para obras de pequenas solicitações, qual pode ser de alvenaria ou mesmo de concreto simples, 

executada diretamente no solo, bem como não contem a armadura transversal. Com isso, vemos que são conceitos 

completamente diferentes. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em Fundações: teoria e prática. Vários Autores. São Paulo: PINI, 1998, página 229. 

 

 

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  
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 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para 

“Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
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O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 12 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 
Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 
avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 
n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 
Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sendo preferencial resolver em função daquela que sempre diz a verdade, inicia-se analisando as seguintes hipóteses: 
1ª hipótese: A que carrega folha verde está na frente. Se a da frente diz: “a formiga que carrega folha verde está no 
meio”, não pode ser a que fala verdade, pois seria contraditório. 
2ª hipótese: A que carrega folha verde está no meio. Se a que está no meio diz: “eu carrego a folha amarelada”, então 
há nova contradição. Logo, A que carrega folha verde só pode está atrás. 
A formiga que carrega folha verde (que esta atrás e fala a verdade) diz: “a formiga que está no meio não carrega folha 
alguma”, o que, portanto, é verdade. Logo, a formiga que carrega a folha amarelada está na frente. 
Assim, é possível construir a seguinte tabela representativa: 

 
Analisando as alternativas, verifica-se que a formiga que “... carrega folha verde está atrás das outras duas”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sabe-se que 𝑥 = 𝑎𝑛 e 𝑎𝑛 = 4 + (𝑛 − 1)3 ⇒ 𝑎𝑛 = 1 + 3𝑛. 

𝑆𝑛 =
(𝑎1+𝑎𝑛)𝑛

2
⇒ 848 = (4 + 𝑎𝑛)𝑛 ⇒ 3𝑛2 + 5𝑛 − 848 = 0, donde ∆= 10201. 

𝑛 =
−5±101

6
, donde 𝑛 = 16 (ignora-se o negativo). 

Por fim, 𝑎16 = 4 + 15.3 = 49. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Buscando-se um padrão lógico para a sequência, verifica-se que o próximo termo é igual a: 

“A soma dos dois termos anteriores dividido por 3”. 

Logo, 
5

3
+

11

9
=

26

9
÷ 3 =

26

27
, cujo denominador é 27. 

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

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quantidade de dias transcorridos: 12 x 7 + 3 = 87 dias. 

Mês/Dias Acumulado Mês/Dias Acumulado 

Dez/15: 31 – 7 = 24. 24 Fev/16: 29 84 

Jan/16: 31 55 Mar/16: 3 87 

Logo, Pablo fará aniversário no dia 03 de março. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O erro material cometido no enunciado não macula o entendimento da questão e muito menos inviabiliza sua 
capacidade de resolução. O objetivo era buscar o entendimento  sobre os cargos eletivos que deixaram de ser 
suscetíveis à reeleição no Brasil. O fato de ter sido votado em final de maio ou em junho não compromete o tema a ser 
mensurado nesta questão que é de grande importância para o futuro político eleitoral do Brasil nos próximos anos. O 
fato é que a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira (27 de maio de 2015), por 452 a favor, 19 contra e 
uma abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Pelo texto aprovado pelos 
deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores 
eleitos em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução consecutiva no cargo. 
Fonte: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/camara-aprova-fim-da-reeleicao-para-presidente-governador-e-
prefeito.html 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

  http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-
1/material/manutencao-02 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os periféricos são dispositivos que são adicionados/conectados ao computador com o objetivo de promover uma 

melhor interação do usuário com o computador. Esses dispositivos ficam localizados na parte externa ou interna do 

computador. Os periféricos são categorizados conforme a sua natureza podendo ser classificados como somente de 

entrada de dados, somente de saída de dados ou híbridos quando possuem a capacidade de desempenhar as duas 

funções. A questão apresenta o dispositivo "mouse" que tem a função de controlar um cursor na tela do computador 

facilitando a utilização do computador. O dispositivo em questão é considerado um item exclusivo de ENTRADA de 

dados em um computador assim como o teclado. Ambos dispositivos promovem apenas a inserção de dados para o 

computador que por sua vez utiliza outros dispositivos como o processador para realizar a leitura e o processamento 

retornando a informação por intermédio de dispositivos de saída como monitores de vídeo ou impressoras. Nesse caso 

podemos concluir que apenas a assertiva I é verdadeira, pois a segunda afirma que o mouse desempenha função de 

inserção e leitura, fator que torna a assertiva incorreta. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

 http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm 

 http://www.infowester.com/mouse.php 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o fabricante dos Sistemas Operacionais Windows (MICROSOFT), a área de transferência é um local reservado 

do Sistema Operacional para o armazenamento temporário de informações onde o usuário copia ou move dados de 

uma área para ser utilizada em outra. Baseado neste conceito considera-se que a alternativa "B - Área de Transferência" 

é a única dentre as alternativas de resposta que atende o que é solicitado no comando da questão. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm
http://www.infowester.com/mouse.php
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard
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A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Constituição federal não limita o prazo da contratação temporária.   
Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição federal, art. 37, XI 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige conhecimentos nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito 

Administrativo. As alternativas “A” e “D” evidenciam um prevalência de interesses do concessionário o que, 

evidentemente, não é compatível com o regime jurídico dos serviços públicos. A assertiva “B” apresenta o conceito de 

encampação, enquanto a afirmativa “C” é a única que apresenta corretamente o conceito de caducidade.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11)  é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente apresenta o art. 131 da Lei n. 8112/90 como fundamento para a assertiva “A”, contudo. Tal dispositivo 

refere-se ao cancelamento do registro da pena aplicada para fins de reincidência e não à prescrição da ação disciplinar 

que encontra-se no art. 142 da referida lei. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90 – Regime Jurídico dos servidores públicos federais.  

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro na divulgação do gabarito como indica o argumento. De acordo com a Norma Regulamentadora NR 8 

encontra-se: 
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8.4.2. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos 

contra a umidade.  

Já a afirmativa dada como uma das respostas diz: 

II - Os pisos e paredes dos locais de trabalho devem ser protegidos contra temperaturas elevadas e infiltrações que 

provoquem umidade. 

Assim, essa é a única afirmativa incorreta, pois não está em conformidade com o citado item da norma NR 8. Fica 

confirmado o gabarito e a ação recursal é improcedente e não acatada. 

Fonte:  

 NR 8 – EDIFICAÇÕES 

 http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras 

 Acessado em 20/03/2016. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ação recursal não procede já que o citado edital realmente não indica qualquer tipo de bibliografia específica, fato 
esse que possibilita o uso de todo e qualquer material de pesquisa no processo de elaboração da questão desde que seja 
cumprido e utilizado pontualmente o conteúdo programático especificado, no caso, “PERIGO”.  Foram utilizadas 
afirmativas corretas sobre o tema em forma de citação por questões éticas, mas o enunciado questiona unicamente se 
as afirmativas estão corretas, ou seja, se essas podem definir o significado de PERIGO. Dessa forma fica confirmado o 
gabarito e a ação recursal é improcedente e não acatada. 
Fonte:  

 CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. (et al.) Glossário de Defesa Civil estudos de Riscos e Medicina de desastres. 2ª 
ed. Brasília: Ministério do planejamento e orçamento Secretaria especial de políticas regionais Departamento de 
Defesa Civil, 1998. 

 ROCHA, Geraldo César. Riscos ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais. Juiz de Fora: ed. UFJF, 2005. 

 NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.  

 http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras 

 Acessado em 20/03/2016. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustentado pela ação recursal já explicita a veracidade da afirmativa questionada ao indicar parágrafo, 
artigo e lei que formalizam a elaboração da referida questão, porque o citado laudo é exigido pela legislação 
previdenciária (art.58, §§1º a 3º da lei 8213 de 24/7/1991).  
Ademais, trata-se de uma questão de interpretação de determinados termos e a citada afirmativa está correta. A 
referida questão apresenta duas únicas afirmativas incorretas, diferentes dessa. 
Assim fica confirmado o gabarito e a ação recursal é improcedente e não acatada. 
Fonte: 

 http://insatnet.com.br/portal/segurancadotrabalho/servicos/seguranca-do-trabalho Acessado em 20/03/2016. 

 http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/02/o-que-e-ltcat.html Acessado em 20/03/2016. 
 
 

Cargo: Farmacêutico 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para “Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras
http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras
http://insatnet.com.br/portal/segurancadotrabalho/servicos/seguranca-do-trabalho
http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2014/02/o-que-e-ltcat.html
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contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 

Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 
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ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos 

em momentos diferentes.” não pode ser considerada correta. De acordo com o texto, em especial o trecho “O princípio 

de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias circunstâncias, é 

também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que se situam: o da 

diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em decisões e 

movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 

identitárias.”, não há acolhimento em relação à exclusão, mas apenas enfrentamento, o que torna a alternativa 

incorreta. A alternativa “B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade.” não pode ser considerada correta, pois, aceitá-la seria afirmar que , de acordo com o texto, só é possível 

haver inclusão se houver exclusão, ou seja,” não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade”. Em momento algum o texto defende tal ideia. A alternativa “A) Premissas para o amplo enfrentamento da 

diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“enfrentamento da diversidade” é o oposto do que as ideias trazidas ao texto apresentam. Segundo o texto, a 

diversidade não deve ser enfrentada, mas sim respeitada.   

Fonte: 

 O próprio texto.  
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 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quantidade de dias transcorridos: 12 x 7 + 3 = 87 dias. 

Mês/Dias Acumulado Mês/Dias Acumulado 

Dez/15: 31 – 7 = 24. 24 Fev/16: 29 84 

Jan/16: 31 55 Mar/16: 3 87 

Logo, Pablo fará aniversário no dia 03 de março. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta informações sobre os problemas que a prática de sexting vem causando segundo dados de uma 
organização não-governamental divulgados na Agência Brasil (EBC) e solicita que se marque a definição adequada a este 
termo. O sexting consiste na divulgação de mensagens, fotos ou gravações de conteúdo erótico ou sensual por meio 
eletrônico, principalmente, celulares. 
Fonte: 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-05/registros-de-casos-de-compartilhamento-
de-fotos-intimas-aumentam 

 https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/familia/adolescentes/perguntam/sobre-sexting/ 

 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/casais-que-praticam-sexting-tem-sexo-melhor-mostra-
estudo.html 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o fabricante dos Sistemas Operacionais Windows (MICROSOFT), a área de transferência é um local reservado 

do Sistema Operacional para o armazenamento temporário de informações onde o usuário copia ou move dados de 

uma área para ser utilizada em outra. Baseado neste conceito considera-se que a alternativa "B - Área de Transferência" 

é a única dentre as alternativas de resposta que atende o que é solicitado no comando da questão. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que da assertiva-resposta não consta que a alteração unilateral é “apenas” por parte da 
Administração, contudo, tal informação é irrelevante para eu se responda a questão. É possível a alteração unilateral 
nos contratos Administrativos?”. Sim, é possível.  
Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de contrato administrativos. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard
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O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11)  é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresentado informa que de acordo com o edital não é permitido o uso de calculadora e que para a resolução 

da questão número 42 o uso desse equipamento é imprescindível, porém informo que para a resolução da questão não 

é necessário o uso de tal equipamento, pois de acordo com o gabarito comentado segue o calculo: é uma titulação ácido 

básica considerando que a piridina é uma base fraca por isso que aparece o valor do Kb. A reação da titulação é de 1:1. 

No volume de 4,63ml do ácido adicionado a fração de piridina que foi titulada é igual a 4,63/19,60 = 0,236, pois são 

necessários 19,60ml de ácido para titular a amostra toda. A fração de piridina que resta é 1-0,236 = 0,764. o pH é pH = 

5,20+log 0,764/0,236 = 5,71. Dessa forma não é necessário o uso da calculadora conforme o recurso afirma ser 

necessário  

Fonte: (Harris, D.C. Analise Quimica quantitativa. Editora LTC pag. 228) 

 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os recursos apresentados informam que é necessária a informação das unidades nas alternativas. De fato, essa 

informação é de extrema relevância para o raciocínio da questão e para a escolha da alternativa correta. Sendo assim, a 

questão foi anulada.    

Fonte: ( Harris, D.C. Analise Quimica quantitativa. Editora LTC ; Fernando M. Lanças. Cromatografia Líquida Moderna: 

HPLC/CLAE. Capítulo 4 - Detectores. Campinas, SP: Editora Átomo, 1 edição, p.102 e 127. 2009. ISBN 9788576701231.) 

 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os recursos apresentados informam que não existe uma alternativa correta. Entretanto, existe divergência na literatura 

sobre a padronização de Karl Fisher. Sendo assim, as alegações procedem e a questão foi anulada devida essa 

ambiguidade de técnicas para tal padronização. 

Fonte: (Harris, D.C. Analise Química quantitativa. Editora LTC; BRASIL. Farmacopeia Brasileira, volume 1 / Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, p. 124, 2010.) 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresentado solicita a alteração do gabarito. Entretanto, a resposta correta permanece a do gabarito 

preliminar, pois independente da forma farmacêutica, o enunciado está se referindo a substancia ativa somente. Em 

relação somente a ela, a solubilidade é aumentada quando escolhem-se fármacos com sais hidrossolúveis como o 

próprio recurso afirma que “a dissolução do fármaco é regida pela lei de Fick o qual depende da estruturado fármaco”  
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Fonte: ( HOWARD C. ANSEL, LOYD V. ALLEN JR., NICHOLAS G. POPOVICH. Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação 

de Fármacos. 9º edição Editora: Artmed, 2013.). 

 

 

Cargo: Jornalista 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para “Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia. 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
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O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 

Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 
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de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Em “B) Ressalvar / compensar.” os vocábulos não apresentam significados equivalentes. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, temos, considerando a acepção válida de acordo com o contexto: 

“Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, do 

diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua efetiva 

participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais.” (4º§) 

Ressalvar = prevenir com ressalva. Ressalva = observação escrita para tornar válida a inserção do trecho.  

Compensar = equilibrar, corrigir, anular, acarretar lucro. 

Portanto, o significado não seria mantido o mesmo caso os vocábulos fossem trocados.  

A alternativa “C) Dialética / argumentativa.” não pode ser assinalada como correta, pois, a especificidade da 

argumentação caberia ao contexto no qual a palavra “argumentativa” estaria inserida. A alternativa “D) Enfrentamento / 

oposição.” não pode ser considerada correta, pois, em “O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, 

social e político em decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas 

diferenças socioculturais e identitárias.” o termo destacado admite o significado pertinente ao termo “oposição”, 

enfrentar - neste caso – a exclusão denota “ser contrário” a ela, fazer-lhe oposição. A alternativa “A) Implicações / 

ligações.” não pode ser considerada correta, pois, “implicações” possui como significado “comprometer (-se), envolver (-

se).”, ou seja, estabelecer ligações, unir-se. Quando alguém está envolvido com outro, podemos afirmar que possui 

ligações com aquela pessoa.  

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos 

em momentos diferentes.” não pode ser considerada correta. De acordo com o texto, em especial o trecho “O princípio 

de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias circunstâncias, é 

também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que se situam: o da 
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diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em decisões e 

movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 

identitárias.”, não há acolhimento em relação à exclusão, mas apenas enfrentamento, o que torna a alternativa 

incorreta. A alternativa “B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade.” não pode ser considerada correta, pois, aceitá-la seria afirmar que , de acordo com o texto, só é possível 

haver inclusão se houver exclusão, ou seja,” não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade”. Em momento algum o texto defende tal ideia. A alternativa “A) Premissas para o amplo enfrentamento da 

diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“enfrentamento da diversidade” é o oposto do que as ideias trazidas ao texto apresentam. Segundo o texto, a 

diversidade não deve ser enfrentada, mas sim respeitada.   

Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Prejudicado por ausência de pedido. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 
Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 
avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 
n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 
Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se sempre começar a contar no dia seguinte. Caso a questão informasse que Pablo faz aniversário exatamente um 
dia após Julia, esse dia seria o dia 08/12. 
 
Quantidade de dias transcorridos: 12 x 7 + 3 = 87 dias. 

Mês/Dias Acumulado Mês/Dias Acumulado 

Dez/15: 31 – 7 = 24. 24 Fev/16: 29 84 

Jan/16: 31 55 Mar/16: 3 87 

Logo, Pablo fará aniversário no dia 03 de março. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
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específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os periféricos são dispositivos que são adicionados/conectados ao computador com o objetivo de promover uma 

melhor interação do usuário com o computador. Esses dispositivos ficam localizados na parte externa ou interna do 

computador. Os periféricos são categorizados conforme a sua natureza podendo ser classificados como somente de 

entrada de dados, somente de saída de dados ou híbridos quando possuem a capacidade de desempenhar as duas 

funções. A questão apresenta o dispositivo "mouse" que tem a função de controlar um cursor na tela do computador 

facilitando a utilização do computador. O dispositivo em questão é considerado um item exclusivo de ENTRADA de 

dados em um computador assim como o teclado. Ambos dispositivos promovem apenas a inserção de dados para o 

computador que por sua vez utiliza outros dispositivos como o processador para realizar a leitura e o processamento 

retornando a informação por intermédio de dispositivos de saída como monitores de vídeo ou impressoras. Nesse caso 

podemos concluir que apenas a assertiva I é verdadeira, pois a segunda afirma que o mouse desempenha função de 

inserção e leitura, fator que torna a assertiva incorreta. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

 http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm 

 http://www.infowester.com/mouse.php 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Portanto o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige conhecimentos nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito 

Administrativo. As alternativas “A” e “D” evidenciam um prevalência de interesses do concessionário o que, 

http://www.inf.ufsc.br/~barreto/cca/perifer/perifericos.htm
http://www.infowester.com/mouse.php


 

121 

 

evidentemente, não é compatível com o regime jurídico dos serviços públicos. A assertiva “B” apresenta o conceito de 

encampação, enquanto a afirmativa “C” é a única que apresenta corretamente o conceito de caducidade.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11) é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As principais características de uma reportagem são a predominância da forma narrativa, a humanização do relato, a 
redação do texto de natureza impressionista e a objetividade dos fatos narrados.  
Fonte: SODRÉ, Muniz & FERRARI, Maria Helena. Técnica de Reportagem: Notas sobre a narrativa Jornalística. São Paulo: 
Summus, 1986, p.15. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A entrevista em profundidade não possui como objetivo um tema particular ou um acontecimento específico, mas a 
figura do entrevistado, a representação de mundo que ele constrói, uma atividade que desenvolve um viés de sua 
maneira de ser, geralmente relacionada com outros aspectos de sua vida. Procura-se construir uma novela ou um ensaio 
sobre o personagem, a partir de seus próprios depoimentos e impressões. 
Fonte: LAJE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001, 
pp.74-75. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata especificamente da elaboração de textos para rádio, TV e/ou internet, portanto, não cabe discussão 
sobre a redação jornalística para veículos impressos. A recomendação é de que na “TV, internet, como no rádio, o texto 
deve ser coloquial e o jornalista precisa ter em mente que está contando uma história para alguém”, segundo 
orientações de Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima. Já palavras como “continua” ou “permanece” devem ser 
evitadas no início do  texto, devendo-se procurar sempre um enfoque novo, para não dar a conotação de que o assunto 
já está superado, é antigo. Vera Paternostro defende que o texto para TV tem obrigação de respeitar o telespectador e 
transmitir informação em uma linguagem coloquial correta. Ou seja, o fato de ser coloquial não quer dizer que terá 
obrigatoriamente que conter vícios de linguagens ou gírias.   
Fonte: BARBEIRO, Heródoto & LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de Jornalismo para Rádio, TV e novas mídias. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, pp. 149-154. 
PATERNOSTRO, Vera I. O Texto na TV: Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, pp.94-102. 
 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Ocorreu na questão uma incorreção na divulgação do gabarito preliminar já que a resposta correta encontra-se na 
opção D e não B como foi divulgado. Pela teoria instrumentalista, as notícias servem objetivamente a determinados 
interesses políticos. As vertentes pelas quais o newsmaking se articula são a cultura profissional dos jornalistas, a 
organização do trabalho e os processos produtivos. A hipótese da agenda setting não defende que a imprensa pretende 
persuadir, mas influenciar por meio das notícias o que será considerado tema importante na sociedade, numa visão de 
que a mídia agenda os relacionamentos e as discussões das pessoas no cotidiano. No gatekeeper o processo de 
produção a informação é concebido como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos 
gates, ou melhor, “portões” ou “canais” que são mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o 
gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. 
Fonte: PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005, pp. 129 a 147 
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TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são. Florianópolis – SC: Insular, 2012, p. 151 a 
153. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É preciso entender claramente o comando da questão. O enunciado realiza uma contextualização da entrevista coletiva 
na área de comunicação organizacional, mais especificamente nas assessorias de imprensa, e termina com uma 
afirmativa inacabada, apresentando em seguida três opções de complementação. Em seguida solicita que seja marcada 
a alternativa que apresenta as afirmações, dentre as três opções, que complementam corretamente a afirmativa 
inacabada do enunciado. As entrevistas coletivas, quando a suas organizações, podem ser classificadas de espontâneas 
(quando ocorrem sem a interferência direta do assessor de imprensa) ou provocadas (quando é organizada pela 
assessoria de acordo com as necessidades do cliente e segundo critérios jornalísticos). Em caso de entrevista provocada, 
a assessoria deve utilizar o release tipo convocação. No que diz respeito a estrutura de uma entrevista coletiva ela pode 
ser simples ou americana. A simples é aquela que ocorre em pequenos ambientes, com número reduzido de repórteres, 
os quais fazem as perguntas que quiserem, em ordem aleatória. A americana é aquela em que o entrevistado é mantido 
a certa distância dos jornalistas e para tanto deve ser realizada em espaço tipo auditório. Por isso, todas as afirmativas 
estão corretas. 
Fonte: FERRARETTO, Elisa Kopplin & Luiz Artur. Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática. São Paulo: Summus, 2009 
pp.112 - 115 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O release cobertura é aquele que leva informação de um evento já ocorrido aos veículos que não puderam participar ou 
o resultado do acompanhamento de um evento durante a sua realização, distribuídos aos veículos de comunicação cujos 
representantes não estiveram no evento. O release convocação é o que deve levar informações específicas à imprensa 
de determinado evento como inauguração, lançamento e coletiva, convocando-os a participar. Ele é uma espécie de 
carta que informa a imprensa sobre a organização da cobertura jornalística de um determinado evento. É utilizado 
geralmente com o objetivo de atrair os veículos de comunicação para entrevistas coletivas ou abertura de eventos, 
podendo ser acompanhada de outros tipos de releases ou fazer parte de um press kit. Portanto, mesmo que alguns 
autores creditem que o release cobertura deve ser enviado antecipando o evento, nenhum autor o credencia como o 
release especifico para a convocação de uma entrevista coletiva. O release padrão é o rotineiro, sintético, objetivo, que 
trata apenas de um tema, e busca informar a essência do assunto a um grupo variado de jornalistas e redações. O 
release opinião é o que trata da apresentação de ideias e opiniões de uma fonte, geralmente personagem pública, 
liderança ou especialista em determinado assunto.  O release exclusivo é aquele que é destinado para um jornalista ou 
veículo, o que, pela personalização, aumenta as chances de aproveitamento e de obtenção de maior destaque.  O 
release especial que possui como característica principal o fato de ser muito detalhado, com mais de uma página, 
possuindo depoimentos e fontes, com aprofundamento do tema e sua contextualização.  O release segmentado é 
geralmente formatado em linguagem especializada e produzido para determinado grupo de jornalistas, levando-se em 
consideração suas características específicas de interesse. 
Fonte: DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia: Teoria e Técnica. São Paulo: Atlas, 2003, 
300 a 304. 
FERRARETTO, Elisa Kopplin & Luiz Artur. Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática. São Paulo: Summus, 2009 p.74 
 
Questão: 48 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estão corretas as afirmações II e IV. No artigo 11, encontra-se a recomendação de que o jornalista não pode divulgar 
informações que tenham caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, principalmente na 
cobertura de crimes e acidentes ou que tenham sido obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de 
identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e 
quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração. Portanto, a utilização destes meios em apuração só é 
permitida quando esgotadas todas as demais possibilidades e em caso de incontestável interesse público. O uso destas 
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ferramentas, portanto, tanto em apuração, quanto em divulgação, são passíveis de restrição. As afirmativas I e III estão 
incorretas. Conforme os artigos 5º e 6º, é direito, e não dever, do jornalista resguardar o sigilo da fonte, sendo sim um 
dever do profissional não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha. Segundo o 
artigo 7º o jornalista não pode realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 
organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, prestador de serviço ou 
proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas 
relacionadas 
Fonte: http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1811 
 
 

Cargo: Médico - Área Psiquiatria 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para “Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 
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onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 

 

Cargo: Mestre de Edificações e Infraestrutura 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as concessões previstas no Estatuto dos servidores federais que, conforme dispõe o art. 97, são de 8 

dias em função de casamento do servidor. O recurso sustenta que a expressão “em função de” difere-se da expressão 

“em razão de”, contudo, as expressões são sinônimas e apresentam a mesma interpretação legal. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
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Fonte: Lei n. 8.112/90, art. 97 – concessões. 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é equivocado, o enunciado da citada questão apenas questiona a veracidade das afirmativas, já que entre 

todas as expostas uma única apresenta definição incorreta, ou seja, o conceito apresentado como tubulação de recalque 

é na verdade o conceito de tubulação de sucção e esse e os demais conceitos estão embasados nas páginas 5 e 6 do livro 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias / Hélio Creder. 6.ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2006. Os conceitos utilizados foram 

expressos de forma sucinta, isto é, apresentados na questão como o resumo dos conceitos da norma e em momento 

algum contraria os conceitos contidos nesta, com exceção de uma das afirmativas que está com o conceito falso, 

confirmando o gabarito. Assim a ação recursal é improcedente e não acatada. 

Fonte: Instalações hidráulicas e sanitárias / Hélio Creder. 6.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2006, 

 
 

Cargo: Pedagogo 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 
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ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 43 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumento recursal procedente, pois a supracitada questão apresenta duas alternativas corretas, a “A” e “D”. 

 

Cargo: Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  
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Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. 

Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que 

não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. 

Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 
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ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a responsabilidade civil do Estado não se restringe às pessoas jurídicas de Direito Público, no 

entanto, o enunciado não é restritivo. Pergunta-se se o §6º do art. 37 da Constituição “alcança” as pessoas jurídicas de 

direito público, sendo a resposta positiva. 

Portanto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A única sanção prevista no Código de Ética dos Servidores Federais é a Censura, conforme previsto no item XXII do 

Decreto N. 1171/94. As sanções de advertência, suspensão ou demissão apenas podem ser aplicadas por infração ao 

Estatuto dos Servidores, assunto não pertinente ao enunciado da questão.  

Mantem-se o Gabarito "B". 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa proposta está correta à medida que estabelece TODAS  as alternativas utilizadas em recursos humanos, 
que são: 
• Assessment: consiste na analise de comportamento baseada em múltiplos “ inputs”, utilizando múltiplas 
técnicas, métodos e instrumentos de avaliação, baseados nas competências a avaliar. Tem vários observadores; 
• Headhunting: abordagem confidencial e direta de quadros superiores, com objetivo de selecionar os 
profissionais que se destacam no seu setor de atividade, pelo conhecimento técnico ou competência; 
• Interim management: Podem-se ter pessoas disponíveis em poucos dias, em oposição aos processos de 
recrutamento para posições permanentes, sempre mais demorados até concluir uma admissão. O foco consiste na 
missão a desempenhar. 
• Outplacement: é uma forma de ajudar os indivíduos a prosseguirem a sua vida profissional e, na maior parte dos 
casos, isto significa arranjar uma nova oportunidade profissional; 
• Outsourcing:é o ato de terceirizar um serviço não considerado central para o negócio, para que seja executado 
por uma entidade externa. Tal processo que permite a uma organização não se ater a recursos cujo desempenho não é 
crítico para a organização para se empenhar em atividades que constituem fatores críticos de sucesso; 
• Recrutamento e seleção: tem por objetivo atrair e selecionar os profissionais mais adequados para o 
desempenho de uma determinada função. Os processos seletivos podem ser compostos por entrevistas e dinâmica de 
grupo. 
Fonte: 

 CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos – fundamentos básicos. São Paulo: Atlas, 1999. 

 CHIAVENATO,  I. Gestão de Pessoas: novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a autora, Diane Krumm, traduzida no livro citado por Dalton Conde de Aguiar, em sua página 65, as alternativas 
A, B e C, em conjuntos com ainda outras afirmativas, são pontos principais para a eficácia da análise do clima 
organizacional. 
Fonte: KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: Uma introdução à psicologia industrial/organizacional; Rio de Janeiro, 
LTC: 2005. 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a autora, Diane Krumm, traduzida no livro citado por Dalton Conde de Aguiar tornar-se-ia verdadeiro a 

alternativa marcada na questão devido a INCLUSÃO e não a exclusão da Teoria do Reforço e a modificação do 

comportamento organizacional. Página 131 do livro citado. 

Fonte: KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: Uma introdução à psicologia industrial/organizacional; Rio de Janeiro, 

LTC: 2005. 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As técnicas de seleção variam em função da estratégia adotada pela organização, dos aspectos conjunturais do mercado 
e das características da mão de obra a ser selecionada. 
Cada empresa escolhe as técnicas que melhor lhe atende. O objetivo da resposta é explanar todas as técnicas que 

poderiam ser usadas como: entrevista; prova de conhecimento ou capacidade; testes psicológicos/psicométricos; testes 

de personalidade e técnicas de simulação (como as dinâmicas de grupo) 

Fonte:  
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 Resolução 002/2013 CFP 

 CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. Rio de Janeiro. Campos, 2009 

 
 

Cargo: Revisor de Texto Braille 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão se refere a razões especiais conforme previsto no edital. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede noções de controle da Administração, quanto à classificação relativa ao momento do exercício do 

controle. A anulação é o desfazimento de ato administrativo ilegal, logo, evidentemente, só pode ser praticada depois 

que o ato questionado foi praticado. Portanto, a despeito de o controle Judicial poder ser prévio  (cautelar) ou posterior 

(corretivo), a situação apontada no enunciado é uma “anulação”, logo, posterior, pois não há como anular que ainda 

não existe. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Controle da Administração Pública. 

 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Recurso procedente. De acordo com as fontes de estudo, o gabarito foi alterado pata a letra C. 

Para se estabelecer CAIXA ALTA, a saber, todas as letras maiúsculas na grafia braille, deve-se estabelecer os pontos (4-6 

e 4-6) de forma composta, ou seja, em celas diferentes.  

Fonte: Grafia Braille para Língua Portuguesa/MEC, PP. 25. 

 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 
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De acordo com as fontes de estudo, o gabarito foi ALTERADO para LETRA B, sendo essa alternativa que qualifica ao item.  

Para se estabelecer grafia maiúscula apenas na primeira letra da palavra, a mesma será identificada pelos pontos (4-6) 

da grafia braille.   

Fonte: Grafia Braille para Língua Portuguesa/MEC, PP. 25. 

 
 

Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
 
 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique a noção de bens públicos. A classificação corrente de bens públicos define-os 

separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, também chamados 

dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens públicos, conforme 

apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo. As vias públicas, os rios e lagos são de uso comum 

do povo, o terreno sem utilização é bem patrimonial e o Hospital é o único bem apresentado que classifica-se como de 

uso especial. O termo “Estado” não interfere na resposta, pouco importando se compreendido como “Poder Público” ou 

se interpretado como estado-membro.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções básicas de bens públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as concessões previstas no Estatuto dos servidores federais que, conforme dispõe o art. 97, são de 8 

dias em função de casamento do servidor. O recurso sustenta que a expressão “em função de” difere-se da expressão 

“em razão de”, contudo, as expressões são sinônimas e apresentam a mesma interpretação legal. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90, art. 97 – concessões. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o Código de Ética dos servidores federais, Decreto n. 1.171/94 que prevê exclusivamente a pena de 

“censura”, portanto, independentemente da conduta apresentada no enunciado, a única alternativa possível é a ‘A”. 

Quanto a conduta descrita, objetivou-se aferir se o candidato possuí capacidade razoável de interpretar as comandos 

éticos descritos no inciso VI “VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 

vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 

poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.”. 
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Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Decreto n. 1171/94 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

No formato de mensagens HTTP existe um campo chamado método, onde são definidos os tipos de solicitação. Um 
desses métodos é o método PUT. 
O método PUT envia um documento do cliente ao servidor. 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. – Porto Alegre: AMGH, 

2013. – pág. 47-51 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 
Duas das respostas que podem aparecer no envio de um e-mail possuem os códigos 450 e 550. 
450 – Caixa de correio não disponível; e,  

550 – Comando não executado: caixa de correio indisponível 

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. – Porto Alegre: AMGH, 

2013. – Pág. 63 – 69 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 

Um switch opera nas camadas físicas e de enlace de dados.  

Como dispositivo da camada física ele regenera o sinal recebido, e como dispositivo da camada de enlace de dados ele 

verifica os endereços MAC (de origem e de destino) contidos no quadro.  

Fonte: FOROUZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. – Porto Alegre: AMGH, 

2013. – Pág. 454 – 455. 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 

Cabos de Categoria 6 suportam taxas máxima de transmissão de 250 Mbps por par, na frequência de 250 Mhz. 

Fonte: WHITE, C. M. Redes de Computadores e Comunicação de Dados. – São Paulo: Cengage Learning, 2012. – pág. 62. 

 
 

Cargo: Técnico em Arquivo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se aposto um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo 

melhor. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser explicativo, 

enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo e especificativo. 

Em: “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou semelhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores 

musculares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele.” (7º§) Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma 

enumeração. Ou seja, enumera termos que se referem ao que foi dito anteriormente (sintomas da dengue). Dessa 

forma estabelece uma sequência de elementos que são usados para complementar a ideia fundamental da frase. 

Conclui-se que os dois pontos anuncia uma enumeração. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

Questão: 21 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações não procedem, uma vez que fica evidente, conforme a referência bibliográfica, que o referido nome do 

tratado sofre variações, portanto não necessariamente possui uma nomenclatura oficial. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321-22. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o gabarito divulgado para a questão de número 41 é a Letra “A”, o recurso do impetrante é improcedente, uma 

vez o que foi divulgado no gabarito preliminar a alternativa. 

 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que existe mais de uma resposta correta para a questão 43, o recurso do impetrante é improcedente, 

pois segundo o Decreto no 7.724, de 16/05/2012, que Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 

dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição, prevê no art. 28  

“Art. 28.  Os prazos máximos de classificação são os seguintes: 

I - grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;  

II - grau secreto: quinze anos; e 

III - grau reservado: cinco anos. 

Parágrafo único.  Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, 

observados os prazos máximos de classificação.” 

Portanto o referido Decreto não menciona o grau de confidencial aos documentos.” 

Fonte: Decreto no 7.724, de 16/05/2012, que Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 

216 da Constituição. 

 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão, o recurso é PROCEDENTE, pelo fato da questão não 

ter alternativa que atenda ao enunciado. 

 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Sustenta o recurso que houve um erro na divulgação do gabarito. O recurso é procedente, pois o instrumento de gestão 

de documentos resultante da atividade de avaliação denomina-se TABELA DE TEMPORALIDADE, dessa forma a 

alternativa correta para a questão número 45 é a letra “D”. 
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Fonte: Ieda Pimenta Bernardes (Coordenação) Gestão Documental Aplicada / Ieda Pimenta Bernardes, Hilda Delatorre 

São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008, p11 

 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso do impetrante encontra-se prejudicado, pois não tem relação com a questão indicada. 

 
 

Cargo: Técnico em Artes Gráficas 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sugere que a assertiva ‘B” está correta, contudo o servidor demitido, quando obtém a invalidação da 

demissão, é “reintegrado” e não “reconduzido”: conceitos distintos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 ao 41. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os atos de improbidade administrativa que, conforme tipologia apresentada na Lei n. 8.429/92 

classificam-se em três espécies: a) enriquecimento ilícito (art. 9º); b) prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentado aos 

princípios (art. 11). Em seguida, a Lei apresenta as respectivas sanções, conforme art. 12, I, II e III. Assim, a questão 

referiu-se a “enriquecimento ilícito” cuja sanção de suspensão é a constante do art. 12, I: 8 a 10 anos.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

As três funções básicas das artes gráficas sofreram poucas alterações ao longo dos séculos.  

As três funções básicas do design gráfico são: Identificar - Informar e instruir - Apresentar e promover.  

Identificar é considerada a principal função do design gráfico, que corresponde a dizer o que é determinada coisa, ou 

mesmo de onde ela veio.  

Fonte: HOLLIS, R. Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. - Pág. 4 

 
 

Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais 
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Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

   A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 

pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para 

“Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta.  

Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que 

não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. 

Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 

maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 

diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” Os fatos apresentados constituem o 

emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos que constituem base para a discussão proposta 

– confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não há reflexão proposta no título do texto “Quem 

não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase sobre a qual serão feitas considerações no texto. 

A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor.” não pode ser considerada correta. 

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação 

qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o 

confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações apresentadas.  

Fonte: 

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão : “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 
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Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “B) Ressalvar / compensar.” os vocábulos não apresentam significados equivalentes. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, temos, considerando a acepção válida de acordo com o contexto: 

“Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, do 

diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua efetiva 

participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais.” (4º§) 

Ressalvar = prevenir com ressalva. Ressalva = observação escrita para tornar válida a inserção do trecho.  

Compensar = equilibrar, corrigir, anular, acarretar lucro. 

Portanto, o significado não seria mantido o mesmo caso os vocábulos fossem trocados.  

A alternativa “C) Dialética / argumentativa.” não pode ser assinalada como correta, pois, a especificidade da 

argumentação caberia ao contexto no qual a palavra “argumentativa” estaria inserida. A alternativa “D) Enfrentamento / 

oposição.” não pode ser considerada correta, pois, em “O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, 

social e político em decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas 

diferenças socioculturais e identitárias.” o termo destacado admite o significado pertinente ao termo “oposição”, 

enfrentar - neste caso – a exclusão denota “ser contrário” a ela, fazer-lhe oposição. A alternativa “A) Implicações / 

ligações.” não pode ser considerada correta, pois, “implicações” possui como significado “comprometer (-se), envolver (-

se).”, ou seja, estabelecer ligações, unir-se. Quando alguém está envolvido com outro, podemos afirmar que possui 

ligações com aquela pessoa.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos 

em momentos diferentes.” não pode ser considerada correta. De acordo com o texto, em especial o trecho “O princípio 

de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias circunstâncias, é 

também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que se situam: o da 

diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em decisões e 

movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 

identitárias.”, não há acolhimento em relação à exclusão, mas apenas enfrentamento, o que torna a alternativa 

incorreta. A alternativa “B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade.” não pode ser considerada correta, pois, aceitá-la seria afirmar que , de acordo com o texto, só é possível 

haver inclusão se houver exclusão, ou seja,” não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma 

realidade”. Em momento algum o texto defende tal ideia. A alternativa “A) Premissas para o amplo enfrentamento da 

diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“enfrentamento da diversidade” é o oposto do que as ideias trazidas ao texto apresentam. Segundo o texto, a 

diversidade não deve ser enfrentada, mas sim respeitada.   

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 11 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de lógica argumentativa/qualitativa, conteúdo presente no Edital 53/2015, pág. 18. 
Proposições extraídas da questão: 

 Se Edivaldo pratica algum esporte radical, então Alberto e Bruno também praticam. 

 Carlos somente pratica algum esporte radical se Bruno também praticar.  

 Alberto pratica algum esporte radical se, e somente se, Débora, sua esposa, não causar-lhe problemas por causa 

disso.  

 Ou Débora causa a Alberto problemas por praticar algum esporte radical, ou, então, vai “fazer unha” nos 

respectivos horários.  

 Edivaldo pratica, sim, algum esporte radical. 

 
De acordo com a questão e com base na Tabela Verdade: 

9. E → (A ⋀ B): Se E é Verdade, para que a sentença também o seja, A ⋀ B 

também tem de ser. E para que A ⋀ B seja verdade, ambos A e B devem 

também ser Verdade. 

10. B → C: Se B é verdadeiro, então C também deverá ser. 

11. A ↔ ~D: Se A é Verdade, então ~D também tem de ser. Logo, D é Falso. 

12. D ⋁ U: Se D é Falso, U deverá ser Verdade. 

Resumindo, tem-se que: A, B, C, U e E são VERDADEIRAS e D é FALSO, isto é, Alberto, Bruno, Carlos e Edivaldo praticam 
algum esporte radical e Débora não causa problemas a Alberto, mas faz unha nos horários que ele pratica esporte 
radical. 
Portanto, a alternativa correta é “Carlos não pratica algum esporte radical”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 
Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 
avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 
n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 
Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de lógica dedutiva/qualitativa, conteúdo presente no Edital 53/2015, pág. 18. 
Fonte: https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/221/32_07032016155313.pdf 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O uso de equação do segundo grau insere-se no contexto elementar de qualquer tipo de problema de raciocínio lógico 
ou matemática. De modo análogo, usam-se operadores de soma e subtração, não importando se constam em Edital. 
Sabe-se que 𝑥 = 𝑎𝑛 e 𝑎𝑛 = 4 + (𝑛 − 1)3 ⇒ 𝑎𝑛 = 1 + 3𝑛. 

𝑆𝑛 =
(𝑎1+𝑎𝑛)𝑛

2
⇒ 848 = (4 + 𝑎𝑛)𝑛 ⇒ 3𝑛2 + 5𝑛 − 848 = 0, donde ∆= 10201. 

𝑛 =
−5±101

6
, donde 𝑛 = 16 (ignora-se o negativo). 

Por fim, 𝑎16 = 4 + 15.3 = 49. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GqztdZG3nhb5eM&tbnid=qGvQb5vV2e87PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://edmarciuscarvalho.blogspot.com/2012/10/logica-ii-parte-ii-validade-formal-e.html&ei=qWU4UuSiLYfk8gT3r4DIDQ&bvm=bv.52164340,d.dmg&psig=AFQjCNEiZrQU7z7SDf-ojTF56u14o7woBw&ust=1379514053694250
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“Um grupo de alunos é formado por 11 meninos e 14 meninas. Sabe-se que metade das meninas são loiras, ao passo que 
apenas 3 meninos são loiros. Dessa forma, ao selecionar-se ao acaso um aluno, a probabilidade de que seja um menino 
loiro é:” 
P(menino e loiro) = 3/25 = 0,12. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para questões relativas a calendários usa-se sempre o ano civil, com 365 dias e considerando-se os anos bissextos, salvo 
se a questão expressamente apontar o contrário. 
Quantidade de dias transcorridos: 12 x 7 + 3 = 87 dias. 

Mês/Dias Acumulado Mês/Dias Acumulado 

Dez/15: 31 – 7 = 24. 24 Fev/16: 29 84 

Jan/16: 31 55 Mar/16: 3 87 

Logo, Pablo fará aniversário no dia 03 de março. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta informações sobre os problemas que a prática de sexting vem causando segundo dados de uma 
organização não-governamental divulgados na Agência Brasil (EBC) e solicita que se marque a definição adequada a este 
termo. O sexting  consiste na divulgação de mensagens, fotos ou gravações de conteúdo erótico ou sensual por meio 
eletrônico, principalmente, celulares. 
Fonte: 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-05/registros-de-casos-de-compartilhamento-
de-fotos-intimas-aumentam 

 https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/familia/adolescentes/perguntam/sobre-sexting/ 

 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/casais-que-praticam-sexting-tem-sexo-melhor-mostra-
estudo.html 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão envolve fatos de grande apelo popular, por se tratar de grande epidemia de doenças 
muito similares que vêm acometendo brasileiros de norte a sul do país. É importante se ter claro que a questão é de 
conhecimentos gerais e não de biologia, portanto, a cobrança da banca quanto a termos científicos e técnicos neste caso 
é nula. Estão corretas as afirmativas complementares I e IV. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, agente transmissor e, portanto, responsável pela transmissão das doenças. Vale destacar que a palavra 
agente é seguida de um parêntese com o nome Aedes aegypti, ou seja, demonstrando que é o agente transmissor da 
doença. O tratamento é realizado a base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas, desde 
que não contenham AAS. Estes medicamentos devem ser evitados nas três doenças devido ao risco de hemorragias. Nas 
três doenças é recomendável, diante dos sintomas, as ações explicitadas acima, mesmo não havendo um tratamento 
específico ou em graus mais elevados das doenças, ser necessárias outras intervenções médicas. A afirmativa de que 
estes procedimentos são indicados a todas as três está correta. Portanto, elas possuem em comum o tipo de tratamento 
afirmado nesta alternativa.  O fato de não especificar quais líquidos são recomendados especificamente a serem 
ingeridos não desqualificam a afirmativa, já que trata de uma prerrogativa recomendável no tratamento desta doença. 
As afirmativas complementares II e III estão incorretas. As três doenças são causadas por vírus e não por bactérias. Além 
disso, apenas no caso do Zika vírus há a comprovação de que o feto pode ser infectado vindo a gerar no recém nascido a 
microcefalia.  
Fonte: 

 http://mdemulher.abril.com.br/saude/examecom/dengue-zika-ou-chikungunya-saiba-finalmente-a-diferenca 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-
tratamento.html 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material cometido no enunciado não macula o entendimento da questão e muito menos inviabiliza sua 
capacidade de resolução. O objetivo era buscar o entendimento  sobre os cargos eletivos que deixaram de ser 
suscetíveis à reeleição no Brasil. O fato de ter sido votado em final de maio ou em junho não compromete o tema a ser 
mensurado nesta questão que é de grande importância para o futuro político eleitoral do Brasil nos próximos anos. O 
fato é que a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira (27 de maio de 2015), por 452 a favor, 19 contra e 
uma abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Pelo texto aprovado pelos 
deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores 
eleitos em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução consecutiva no cargo. 
Fonte: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/camara-aprova-fim-da-reeleicao-para-presidente-governador-e-
prefeito.html 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há nenhuma indicação do edital de que os temas tratados na prova deveriam ser datados anteriormente a 
publicação deste.  Não se pode confundir legislações com acontecimentos diversos. O Brasil se encaixou na categoria de 
"democracia falha" e ficou atrás de diversos vizinhos latino-americanos, de países africanos e mesmo do Timor Leste, 
nação asiática que se tornou independente da Indonésia há apenas 14 anos. A nota dada pelo ranking à democracia 
brasileira caiu de 7,38 em 2014 para 6,96 (de um máximo de 10) no ano passado. Além das análises de especialistas, 
houve pesquisas de opinião pública para medir os níveis de satisfação do público com a política. E, de acordo com 
Rodrigo Aguilera, analista de América Latina da EIU, as respostas dadas pelos entrevistados no Brasil foram marcadas 
pelo desânimo. A crise política envolvendo o escândalo de corrupção na Petrobras e a tramitação do pedido de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como o pessimismo nacional com o cenário político, foram os fatores 
responsáveis por esta classificação. O enunciado da questão apresentou as possibilidades a serem marcadas e 
conclamou a fazer sua escolha por base na reflexão do momento político vivenciado atualmente no país, quando várias 
premissas democráticas são questionadas e colocadas a prova diante de uma gigantesca crise política pela qual o país 
está passado. Portano, obviamente vivemos uma democracia falha onde as instituições vêm cometendo excessos em 
todas as esferas de forma a comprometer gravemente o sistema. 
Fonte:  

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_ranking_democracia_brasil_fd 

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/para-economist-brasil-tem-democracia-com-falhas 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/1254927-brasil-democracia-falha.shtml 

 http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-record-news/videos/ranking-da-revista-the-economist-classifica-
brasil-como-democracia-falha-21012016 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A operação Zelotes, desencadeada em 2015 tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuavam junto 
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), manipulando o trâmite de processos e o resultado de 
julgamentos. Não há investigação por esta operação em desvio de dinheiro no Congresso Nacional.  Vale destacar que 
por trás de esquemas de corrupções, tem que haver organização criminosa que os articulem, obviamente.  
Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes/2015 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 
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 http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-

1/material/manutencao-02 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o fabricante dos Sistemas Operacionais Windows (MICROSOFT), a área de transferência é um local reservado 

do Sistema Operacional para o armazenamento temporário de informações onde o usuário copia ou move dados de 

uma área para ser utilizada em outra. Baseado neste conceito considera-se que a alternativa "B - Área de Transferência" 

é a única dentre as alternativas de resposta que atende o que é solicitado no comando da questão. 

Baseado nos argumentos julgo o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, no 

que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade de 

horários”. A questão comezinha em concursos públicos exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer de 

“dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se assinale a afirmativa verdadeira quanto aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

A assertiva “A” é falsa, pois admite-se o sigilo; a “B” é falsa, pois a razoabilidade não é um princípio expresso na 

Constituição Federal; a “C” é falsa, posto que não há hierarquia entre princípios constitucionais, o art. 37, caput 

estabeleceu a todos os mesmo status; por fim a assertiva “D” é verdadeira porque a empresa pública e a sociedade de 

economia mista integram a Administração Pública Indireta, logo, a elas aplica-se o princípio da eficiência. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a responsabilidade civil do Estado não se restringe às pessoas jurídicas de Direito Público, no 

entanto, o enunciado não é restritivo. Pergunta-se se o §6º do art. 37 da Constituição “alcança” as pessoas jurídicas de 

direito público, sendo a resposta positiva. 

Portanto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/what-is-clipboard
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também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “B” está correta, contudo, a suspensão dos direitos políticos para atentados aos 

princípios (art. 11) é de 3 a 5 anos, conforme art. 12, III da Lei n. 8.429/92. A suspensão de 8 a 10 anos é referente a 

enriquecimento ilícito (art. 9º).  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei Federal n. 8.429/92 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente apresenta o art. 131 da Lei n. 8112/90 como fundamento para a assertiva “A”, contudo. Tal dispositivo 

refere-se ao cancelamento do registro da pena aplicada para fins de reincidência e não à prescrição da ação disciplinar 

que encontra-se no art. 142 da referida lei. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90 – Regime Jurídico dos servidores públicos federais.  

 
 
 
 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única sanção prevista no Código de Ética dos Servidores Federais é a Censura, conforme previsto no item XXII do 

Decreto N. 1171/94. As sanções de advertência, suspensão ou demissão apenas podem ser aplicadas por infração ao 

Estatuto dos Servidores, assunto não pertinente ao enunciado da questão.  

Mantem-se o Gabarito "B". 

Questão: 41 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal não aborda o tema discutido na questão. 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ainda no Brasil, nos últimos anos, o planejamento ocupa um lugar pouco privilegiado e  que  não tem propiciado os 
resultados dele esperado, sobretudo porque há  uma dicotomia entre o registrado nos documentos e a as ações 
implementadas efetivamente. Segundo Padilha (2001), no âmbito das unidades escolares, a situação se manifesta mais 
claramente, pois em geral todas dizem fazer planejamento, por entenderem ser essencial para o desenvolvimento do 
ensino-aprendizagem, mas o que se observa é o total descrédito e desinteresse sobre esse importante processo e seus 
produtos mais conhecidos: Planos, Programas e Projetos. Muitos ainda confundem Planejamento e Plano, o primeiro é o 
processo e o segundo é o registro do processo. O ITEM I, da supracitada questão, afirma “o planejamento hoje em dia é 
frequentemente visto de forma negativa, com certo descrédito, pois foram tão divulgados nos últimos trinta anos, que na 
prática, nos deixaram como legado uma sociedade onde, cada vez mais, cresce a parcela da população marginalizada 
das conquistas políticas, culturais e econômicas, e cuja educação, saúde, alimentação, transporte e segurança lhes são 
negados. Nesse sentido, os direitos são ‘acenados’, mas não são concedidos.”. Ao longo dos últimos anos, como afirma o 
ITEM I, o planejamento frequentemente é visto de forma negativa, pois vem sofrendo um desgaste, culminando numa 
situação de descrédito e total burocratização desta atividade, gerando uma situação na qual os professores fingem que 
planejam e escolas e diretorias de ensino fazem de conta que o planejamento ocorreu.  Principalmente nas  populações 
mais marginalizadas, já que a consciência do que significa o ato de planejar é menor por não entenderem ser este um 
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processo essencial para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Segundo Padilha (2001), isso ocorre por inúmeras 
razões: há ainda um ranço de autoritarismo quando se faz planejamento, que tradicionalmente se deu de cima para 
baixo; segundo, porque os atores escolares ainda não compreendem o planejamento como processo, em que todos 
podem participar de alguma forma e não só os técnicos especializados, conforme comumente acontecia; terceiro, não 
se visualiza resultados concretos dos Planos elaborados nas escolas, que, em geral copiam dos anos anteriores ou de 
livros com belas palavras que se traduzem em objetivos e metas, que não se realizam. Portanto, o recurso que indica o 
item I incorreto improcede. Quanto ao recurso que cita a questão como plágio, o argumento é improcedente, pois  de  
acordo com o E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5 da Universidade Federal da Paraíba verifica-se que a questão encontra-se 
coerente ao conteúdo programático.  Observa-se que, o enunciado encontra-se bem embasado com características 
sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. Ressalta-se ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica, dessa 
forma, a afirmativa tratada no item I não fere as normas do certame. A questão é inédita e encontra-se embasada em 
documento público. Citar ou não o autor desse documento não interfere na compreensão e na resolução da questão, 
visto que enquadra-se no conhecimento básico do profissional. Portanto, os três itens da supracitada questão estão 
corretos e a banca decidiu em manter o gabarito publicado A. 
Fonte: 

 PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. São 

Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2001. 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=33721-07-disciplinas-ft-se-

caderno-11-gestao-democratica-pdf&category_slug=fevereiro-2016-pdf& 

 Edital n.º 54, de 22 de dezembro de 2015, Edital n.º 55, de 30 de dezembro de 2015 e Edital n.º 56, de 04 de 

março de 2016. E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os Temas Transversais correspondem a questões presentes na vida cotidiana e foram integrados no currículo por meio 
do que se chama de transversalidade. Ou seja, pretende-se que esses temas integrem as áreas convencionais de forma a 
estarem presentes em todas elas, relacionando-as às questões da atualidade e que sejam orientadores também do 
convívio escolar. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), O trabalho de Orientação Sexual visa 
propiciar aos jovens a possibilidade do exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu 
desenvolvimento deve oferecer critérios para o discernimento de comportamentos ligados à sexualidade que 
demandam privacidade e intimidade, assim como reconhecimento das manifestações de sexualidade passíveis de serem 
expressas na escola. Propõem-se três eixos fundamentais para nortear a intervenção do professor: Corpo Humano, 
Relações de Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. A abordagem do corpo como matriz da 
sexualidade tem como objetivo propiciar aos alunos conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções sobre os 
cuidados que necessitam dos serviços de saúde. A situação hipotética apresentada trata desse Tema Transversal, 
quando em uma aula de Ciências naturais, na turma de 8º ano. “...comparação  entre os principais órgãos e funções do 
aparelho reprodutor masculino e feminino, relacionando seu amadurecimento às mudanças no corpo e no 
comportamento de meninos e meninas durante a puberdade e respeitando as diferenças individuais...”. Assim, foram 
trabalhados o Corpo Humano e as Relações de Gênero, no tema Orientação Sexual. Quanto ao segundo tema 
trabalhado, a Ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. Segundo os PCNs (1997), a questão central das 
preocupações éticas é a da justiça entendida como inspirada pelos valores de igualdade e equidade. Na escola, o tema 
Ética encontra se, em primeiro lugar, nas próprias relações entre os agentes que constituem essa instituição: alunos, 
professores, funcionários e pais.  Na situação hipotética apresentada:  “... Considerando a aula, dessa forma, o estudo do 
corpo humano não se restringe à dimensão biológica, mas coloca esse conhecimento a serviço da compreensão da 
diferença de gênero  e do respeito à diferença”. Já o Tema Pluralidade Cultural, citado nos argumentos recursais, 
segundo os PCNs, para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes grupos e 
culturas que a constituem, pois a  sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de 
diferentes países. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza 
representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória 
particular dos grupos que compõem a sociedade.  Entretanto, na situação hipotética apresentada esse não foi o tema 
apresentado.  
Fonte: 

 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : apresentação dos temas 
transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 
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 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais que afirmam que o conteúdo abordado na questão supracitada não foi solicitado no Conteúdo 
Programático da prova não procede, pois conforme Anexo II do E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5 da Universidade Federal da 
Paraíba  para o cargo em questão, solicita-se:  
“... A Escola como Organização. Escola, um sistema social. A cultura. Organização, clima organizacional...”, visto que a 
escola é uma organização. A própria sociedade atual é uma sociedade organizacional. Nascemos no seio de 
organizações, vivemos em organizações, os bens de que usufruímos são-nos proporcionados por organizações (Etzioni, 
1967). A organização escolar, de entre o conjunto de organizações que estruturam a nossa sociedade, constitui uma 
organização, socialmente construída, que influencia e incide sobre todas as outras. Martins (1994, p. 22) define a 
administração como “processo de planejar para organizar, dirigir e controlar recursos humanos, materiais, financeiros e 
informacionais, visando à realização de objetivos”. E ainda, a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e 
controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos (CHIAVENATO, 2000, p. 6 e 7).  Assim, na escola, esse 
conhecimento é de imprescindível domínio. Principalmente, quando uma das atribuições do Cargo em questão Tecnico 
em Assuntos Educacionais, apresenta entre outros, conforme  Anexo III p. 34, do edital desse certame: “... Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional...” . Quanto ao 
argumento recursal que consta o erro material na  palavra HUMANÍSTICA,  nas alternativas  de respostas,  não 
impossibilitou a falta de compreensão da palavra utilizada, visto que no enunciado dado, a palavra  HUMANÍSTICA, 
consta grafada corretamente. A inconsistência gráfica percebida não induz ao erro quanto à interpretação da questão. E 
ainda, muitos autores tratam também essa perspectiva ou abordagem como HUMANISTA, segue abaixo texto que se 
refere ao tema: “... Outro aspecto relevante resultante do surgimento do paradigma humanista foram os estudos sobre 
a motivação, o pressuposto do comportamento no trabalho e as necessidades sociais. Este novo modelo de gestão 
também propiciou uma releitura do conceito tradicional de chefe, inspirado em Fayol (autoritário), e o aproximou da 
noção de líder, reforçando os estudos sobre os estilos de liderança...”(disponível em 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/206/Estudos%20organizacionais%20-
%20abordagem%20humanista.pdf?sequence=1). 
Fontes: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. 5ª ed. Rev. 
Amp. São Paulo, Makron Books, 2000. 

 ETZIONI,   Amitai  -  Organizações Complexas de 1967 Editora: Atlas. 

 http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_2.pdf 

 SILVA, Marivane da -  Estudos organizacionais : abordagem humanista / Marivane da Silva. – Ijuí: Ed. Unijuí, 
2009. – 122 p. 

 FERREIRA, V. C. P. et al. Modelos de gestão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.  

 FREITAS, Maria Ester de. Organização: um espaço de negociação. Revista de Administração de Empresas, São 
Paulo, v. 34, n. 5, set./out. 1994, p. 13-20 

 Edital n.º 54, de 22 de dezembro de 2015, Edital n.º 55, de 30 de dezembro de 2015 e Edital n.º 56, de 04 de 
março de 2016. E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto a charge ilustrativa, quanto o enunciado  da questão cita o Estatuto da criança e do Adolescente como referência 

ao tema abordado, portanto, todos os itens  citados devem ser analisadas conforme tal estatuto, Lei 8.069/1990. 

Analisando o ITEM I, observa-se que está correto, pois de acordo Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E ainda,  no Art. 63. Está garantido  que   será obedecido  os 

seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Os artigos 64 e 65, dispõem  que ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem e 

também são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.  
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O ITEM II , está correto, conforme artigo  67,   onde é vedado ao adolescente empregado  aprendiz trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

O ITEM III ,  está correto, conforme artigo  69,   que dispõe que o adolescente tem direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

O ITEM IV está INCORRETO, pois  de acordo com o artigo 68 do ECA,  o adolescente que participa de um  programa 

social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-

governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o 

exercício de atividade regular remunerada. O item IV, afirma que se a atividade for renumerada, esta não  configurará   o 

caráter educativo, portanto é   o único item que NÃO se encontra de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Quanto ao argumento recursal  que consta a inconsistência gráfica por falta de vírgula após o termo  

“...FINS LUCRATIVOS...”  percebida no item IV,  não induz ao erro quanto à interpretação da questão. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado  da questão cita  a autora Regina Haydt, (2011),   professora licenciada pela Universidade de São Paulo,  
que em sua obra aborda os vários níveis de planejamento, que variam em abrangência e complexidade na área da 
educação, a saber: 

 planejamento de um sistema educacional; 

 planejamento geral das atividades de uma escola; 

 planejamento de currículo; 

 planejamento didático ou de ensino. 
Sendo que o comando da questão solicita que assinale qual planejamento não pertence ao planejamento didático ou de 
ensino. De acordo com o comando dado, o planejamento didático ou de ensino é a previsão das ações e procedimentos 
que o professor vai realizar junto a seus alunos, e a organização das atividades discentes e das experiências de 
aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos. Nesse sentido, o planejamento de ensino ou 
didático é a especificação e operacionalização do plano curricular. Portanto, estão corretas: Alternativa “A” 
Planejamento de aula, o professor especifica e operacionaliza os procedimentos diários para a concretização dos planos 
de curso e de unidade. Alternativa “B” Planejamento de Curso é a previsão dos conhecimentos a serem desenvolvidos e 
das atividades a serem realizadas em uma determinada classe, durante certo período de tempo, geralmente durante o 
ano ou semestre letivos. Alternativa “D” Planejamento de unidade didática ou de ensino são várias aulas sobre assuntos 
correlatos, constituindo uma porção significativa da matéria, que deve ser dominada em suas inter-relações. Já a 
Alternativa “C” planejamento de currículo, a única INCORRETA, é   um dos níveis de subdivisão do planejamento,  é a 
previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos 
objetivos gerais e a previsão dos conteúdos.  E na sua elaboração devem ser seguidas as diretrizes fixadas pelo Conselho 
Federal de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação. Quanto ao argumento recursal que  cita Claudino Piletti 
(2010),   e afirma que Planejamento do Currículo faz parte do Planejamento e Ensino  é improcedente, pois  segundo 
este autor há  três  tipos planejamento: 

 Planejamento educacional – consiste em uma tomada de decisões sobre a educação no conjunto de 
desenvolvimento geral do país. 

 Planejamento de currículo – O planejamento curricular é formular objetivos educacionais a partir daqueles 
expressos nos guias curriculares oficiais. 

 Planejamento de ensino – o planejamento de ensino consiste em traduzir em termos mais concretos e 
operacionais o que o professor fará na sala de aula. 

Portanto, tanto Piletti como  Haydt possuem a mesma conceituação acerca dos tipos de currículo. 
Fontes: 

 HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral -1.ed. - São Paulo : Ática, 2011. 
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 PILETTI, Claudino-   Didática Geral. Editora Ática , 2010.  
 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; E de acordo com o Art. 13. Os docentes incumbir-

se-ão de: IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo como Anexo II do E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5, a LDB é um dos Conteúdos  Programáticos  da prova. A banca 
entende que poderá abordar a supracitada lei em sua totalidade, inclusive suas alterações. 
Fonte:  

 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm 

 Edital n.º 54, de 22 de dezembro de 2015, Edital n.º 55, de 30 de dezembro de 2015 e Edital n.º 56, de 04 de 
março de 2016. E D I T A L Nº 53 / 2 0 1 5 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais que afirmam que o conteúdo abordado na questão supracitada não foi solicitado no Conteúdo 

Programático da prova   não procedem, pois conforme Anexo II do EDITAL Nº 53/2015 da Universidade Federal da 

Paraíba  para o cargo em questão, entretanto, o  tema da questão supracitada, conforme edital trata-se de “... 

Fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos e psicológicos da Educação...” Conforme  ROMANELLI (1991), o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, foi um marco da   reconstrução educacional no Brasil foi escrito por 

Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época, como Carneiro Leão, Hermes Lima, e o grande amigo 

de Azevedo, que não podia faltar, Anísio Teixeira. Neste documento, foram propostas e definidas várias soluções que, a 

partir de então, foram sendo aplicadas à educação brasileira.  Os itens citados na questão supracitada tratam de alguns 

dos princípios desse documento, e todos estão corretos, a saber:  

Alguns princípios  foram anunciados, o que infelizmente,  não significou  que todos foram cumpridos na integra. E ainda 

hoje, a educação não é a que se espera nesse país tão continental. Ocorreram muitos avanços na educação nas ultimas 

décadas, entretanto há muitas conquistas por se realizar. Portanto, o argumento recursal que cita que apenas após a 

publicação da LDB de 1996, que ocorreu a exigência da formação dos docentes em nível superior ( ITEM IV) para atuar 

na educação básica, não procede, pois apesar da exigência, está ainda não ocorre na sua totalidade, assim como 

também, não acorreu como sendo um dos ideais do Manifesto. Portanto, está correto e é um dos princípios do 

Manifesto. 

 Quanto ao argumento que cita que o ITEM I, de acordo como ROMANELLI, a palavra é LEIGA improcede, o termo  

correto é LAICA, por se tratar de um adjetivo (o ensino  laico, baseado no laicismo, que é um tipo de educação 

elementar que se caracteriza por ser um ensino desvinculado da educação da igreja) e  leiga,  é aquele que não tem 

ordens sacras, pessoa que desconhece um assunto. Portanto, também é um item correto. 

Fonte: 

 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. 14.ed. Petrópolis: Vozes,1991.  

 
 

Cargo: Técnico em Contabilidade 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa em que a função sintática do trecho sublinhado (pode 

ser uma ou mais palavras) se diferencia das demais, portanto, em todas as opções os trechos sublinhados exercem a 

mesma função sintática exceto em uma delas, a qual deveria ser marcada. Nesse contexto temos: 

“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica...” (10º§) 

“os casos” é o sujeito do verbo surgir.  

“A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) 

Dependendo de seu papel na oração, o que pode desempenhar diversas funções, por exemplo, assumirá o papel de 

sujeito se exercer essa função, assim como, pode ter função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento 

nominal etc.; no caso de “A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) o que refere-se, 

retoma “A pandemia explosiva do vírus zika” que exerce a função sintática de sujeito. Para identificar a função sintática 

assumida pelo que, é necessário que o substitua pelo termo antecedente a que ele se refere (no caso a pandemia 

explosiva do vírus zika - sujeito). Assim temos: A pandemia explosiva do vírus zika ocorre nas Américas do Sul.  

“A adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem...” (6º§) 

“a transmissão” exerce a função sintática de objeto direto do verbo possibilitar. (A adaptação ao convívio possibilitou o 

que? ) 

“Há anos pesquisadores africanos notaram que o padrão de disseminação do zika em macacos selvagens acompanhava 

o do chikungunya,...” (5º§)  

“pesquisadores africanos” exerce a função sintática de sujeito do verbo notar.  

Portanto, os termos sublinhados nas alternativas A, B e D apresentam a função sintática de sujeito. Na alternativa C, “a 

transmissão” exerce a função sintática DIFERENTE das demais. 

Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue, que se insinuou no hemisfério durante décadas, para atacar com 

mais vigor a partir dos anos 1990.” (3º§) 

No início do trecho tem-se: “A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue”. Neste contexto há uma classificação 

numerativa das quatro epidemias e o termo “primeira” está ligado a epidemias. O numeral é a palavra que indica 

número ou ordem de sucessão, neste caso trata-se de um numero ordinal. Entre as quatro epidemias, dengue e a 

primeira, portanto de acordo com a classe de palavras trata-se de um numeral. “...que se insinuou no hemisfério durante 

décadas, ...” O “se” refere-se a dengue e classifica-se como um pronome. “...para atacar com mais vigor a partir dos 

anos 1990.” O termo “mais” dá ao trecho uma ideia de intensidade, como poderia ser “com menos vigor”, nesse caso 

trata-se de um advérbio de intensidade. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a sequência, percebe-se que os termos triplicam em termos pares e aumentam em 4, nos termos impares. 

Assim continuando a sequencia: 

y +3y+  3y + 4 +  9y +12 +  9y + 16 +27y + 48 + 27y + 52 = 527  

79y = 527 – 132 

y= 5 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afim de não possuir mais de uma lógica de raciocínio a pirâmide preza pelo método de verificação de eventos. Assim 
como citado, a lógica utilizada é a de média dos números da pirâmide. O fato de poder diminuir 11 de cada linha 
horizontal da pirâmide é um aspecto geral de ocorrência, uma vez que em uma pirâmide desse tipo ( 4 níveis) sempre 
haverá uma diferença entre os níveis. Como o segundo nível possui uma “?”, não é possível levar essa lógica adiante. 
Assim a única lógica mantida é a da média  dos tijolos. Sendo a resposta: 11  
Observando a pirâmide percebe-se que o bloco de cima é a média entre os dois blocos de baixo, assim: 

? = 13 + 11 / 2 = 24/2=12 

X = 12 + 10 / 2 = 11 

Fonte:  Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como cada uma das duas pessoas deve receber pelo menos 2 chaveiros então as possibilidades de distribuição são: 

(2,5), (5,2), (3,4) , (4,3) 

Totalizando assim 4 maneiras. 

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

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta três assertivas sobre recursos da ferramenta Microsoft Office Word 2007 que serão detalhadas a 

seguir: 

I - O recurso “Formatar Pincel” copia a formatação de um local para ser aplicada em outro 

A afirmativa está CORRETA, pois na ferramenta em questão o recurso "Formatar Pincel" tem a função de copiar a 

formatação de um local e aplicá-lo em outro. O recurso está disponível no grupo Área de Transferência da guia Início ou 

através das teclas de atalho Ctrl+Shift+C. 

"II - O alinhamento “Justificado” alinha o texto à esquerda e as imagens ao centro" 

A afirmativa está INCORRETA, pois o alinhamento justificado é caracterizado por alinhar o texto às margens esquerda e 

direita, adicionando espaço extra entre as palavras conforme necessário. 

"III - O recurso “Hifenização” controla a quebra de páginas e seções" 

A afirmativa está INCORRETA, pois o recurso de hifenização é utilizado para permitir ao word a quebra de linhas entre as 

sílabas das palavras. O controle de quebra de páginas e seções é controlado pelo recurso "Quebras". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 



 

150 

 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa D também seja resposta à questão, contudo, o contratado jamais altera o contrato 

unilateralmente. A alteração unilateral é prerrogativa da Administração Pública, conforme art. 65 da lei n. 8666/93.  

Manutenção do gabarito. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o Código de Ética dos servidores federais, Decreto n. 1.171/94 que prevê exclusivamente a pena de 

“censura”, portanto, independentemente da conduta apresentada no enunciado, a única alternativa possível é a ‘A”. 

Quanto a conduta descrita, objetivou-se aferir se o candidato possuí capacidade razoável de interpretar as comandos 

éticos descritos no inciso VI “VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 

vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 

poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.”. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Decreto n. 1171/94 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede noções de controle da Administração, quanto à classificação relativa ao momento do exercício do 

controle. A anulação é o desfazimento de ato administrativo ilegal, logo, evidentemente, só pode ser praticada depois 

que o ato questionado foi praticado. Portanto, a despeito de o controle Judicial poder ser prévio  (cautelar) ou posterior 

(corretivo), a situação apontada no enunciado é uma “anulação”, logo, posterior, pois não há como anular que ainda 

não existe. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Controle da Administração Pública. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em que pese bem elaborada justificativa da interposição do recurso, onde está evidenciado o valor da fidedignidade dos 

dados contábeis e das ferramentas de transparência da gestão pública, há de se considerar no objetivo da questão em 

comento que a avaliação do conhecimento sobre os sistemas e subsistemas contábeis, assim como a própria NBC T, se 

dá sobre o ponto de vista da extração dos dados contábeis e financeiros para fins gerenciais. A avaliação do impacto das 

medidas na sociedade se dá por outras ferramentas adotadas pelos gestores. A avaliação dos programas de trabalho 
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com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade é na verdade, à luz da contabilidade pública, 

avaliação do ponto de vista contábil e financeiro. Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é claro ao informar que o imóvel está classificado em investimentos. Esse tipo de classificação 

ocorre, certamente, com base em informações que o contador obteve da direção da entidade que a propriedade seria 

mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, e não para uso na produção ou fornecimento 

de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou ainda para venda no curso ordinário do negócio. Isto está 

amparado no Pronunciamento Técnico CPC 28. Assim, considerando que ao final do exercício não havia ainda imóvel 

sido negociado, o procedimento correto é manter a contabilização original em investimentos. Alterar para quaisquer das 

outras opções seria grave erro contábil, pois, a mudança de exercício não altera a natureza da contabilização. Tal 

mudança, somente poderia ocorrer em caso de mudança da alta direção na utilização do imóvel, o que não é o caso 

apresentado no enunciado. Ratifica-se, portanto o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na contabilidade pública, além das contas usuais da contabilidade comercial, quais sejam, contas patrimoniais e contas 

de resultado, há ainda as contas de compensação, cuja função é o registro dos bens, valores e obrigações que envolvam 

situações que possam a vir afetar o patrimônio. Assim dispõem as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. 

Ora, se podem afetar o patrimônio a primeira assertiva da questão é falsa, pois, nela está expresso que as contas de 

compensação não afetam o patrimônio. Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   

 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Alimentos e Laticínios 
 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 
Segundo a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde N 540, de 27/10/97, em seu item 3 que 

trata das funções de aditivos alimentares, classifica espessante como substância que aumenta a viscosidade de um 

alimento (item 3.8, página 4). Desta forma, a questão 44 tem como afirmativa incorreta a letra A (espessante como 

substância que diminui a viscosidade de um alimento) e não a letra D que está indicada no gabarito. 

 
 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Análises Clínicas 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A concentração molar de uma solução é dada em g/L. Não há necessidade de conversão de medidas. Portanto, a 

questão está correta. 

Fonte: SBERCO E SALVADOR. Química Volume Único. 9 ed. São Paulo : Editora Saraiva. 2014. 

 
 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Biologia 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como cada uma das duas pessoas deve receber pelo menos 2 chaveiros então as possibilidades de distribuição são: (2,5) 

, (5,2) , (3,4) , (4,3) 



 

152 

 

Totalizando assim 4 maneiras. 

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

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas IV e V da questão estão corretas.  
A segmentação meroblástica ocorre em parte do ovo, só na região que não possui vitelo, chamada cicatrícula. E os ovos 
que apresentam segmentação meroblástica são os telolécitos e centrolécitos.  
Já as alternativas I, II e III estão incorretas, pois, a segmentação holoblástica não ocorre em parte do ovo e sim,  em todo 
do ovo. 
Já segmentação meroblástica não ocorre no ovo todo e sim,  em parte do ovo. E por fim, a segmentação holoblástica 
ocorre em ovos alécitos, isolécitos e heterolécitos, e não nos telolécitos, que são ovos de segmentação meroblástica. 
Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. Biologia volume 1. Ecologia; Origem da vida e Biologia celular; Embriologia e 
Histologia. Editora nova geração, 2010. SP.  
 
 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Biossegurança 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se aposto um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo 

melhor. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser explicativo, 

enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo e especificativo. 

Em: “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou semelhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores 

musculares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele.” (7º§) Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma 

enumeração. Ou seja, enumera termos que se referem ao que foi dito anteriormente (sintomas da dengue). Dessa 

forma estabelece uma sequência de elementos que são usados para complementar a ideia fundamental da frase. 

Conclui-se que os dois pontos anuncia uma enumeração. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, vacinar populações inteiras pode ser 

proibitivo...” (10º§) 

No entanto exprime a ideia de oposição ou de compensação entre duas orações ou dois termos. No contexto 

empregado, introduz um período que se opõe ao anterior. Portanto, trata-se de uma conjunção adversativa. Das 

alternativas apresentadas tem-se:  

Portanto: conjunção conclusiva. 

Porquanto: conjunção explicativa 

Além disso: locução adverbial inclusiva, usada para adicionar uma ideia ou informação. 

Não obstante: conjunção adversativa que se opõe a uma ideia apresentada anteriormente, mas não a impede. Assim, é 

a alternativa que substitui “no entanto” sem comprometer o sentido do trecho. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009. 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lógica utilizada é a de média dos números da pirâmide.  
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Observando a pirâmide percebe-se que o bloco de cima é a média entre os dois blocos de baixo, assim: 

? = 13 + 11 / 2 = 24/2=12 

X = 12 + 10 / 2 = 11 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 

 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Redes de Computadores 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é: Uma das principais formas de prevenção é o combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. Tal fato 

pode-se confirmar através do último parágrafo, especificamente no primeiro período: “Além de combater os focos do 

mosquito transmissor, à população restam os recursos que já demonstraram eficácia: repelentes, tela nas janelas, ar 

condicionado para os que dispõe do equipamento e adiar a gravidez nas regiões assoladas pelo vírus.”, e também no 

subtítulo “Combater os focos do mosquito é ainda a melhor prevenção.” 

A dengue surgiu na década de 90. INCORRETA (A dengue teve evidência na década de 90 como epidemia, ou seja, se 

destacou como nos mostra o terceiro parágrafo do texto.) 

Dengue, zika e chikungunya são evoluções da febre amarela. INCORRETA.  (Dengue, chikungunya, zika e febre amarela 

são transmitidos principalmente pelo Aedes aegypti – sexto parágrafo.) 

 A transmissão de doenças pelo Aedes aegypti chegou ao homem através do tráfico de escravos. INCORRETA. (A 

adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem e, mais tarde, a disseminação para as 

Américas e Europa pelo tráfico de escravos. Sexto parágrafo.) 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

2006. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 
Questão: 21 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações não procedem, uma vez que fica evidente, conforme a referência bibliográfica, que o referido nome do 

tratado sofre variações, portanto não necessariamente possui uma nomenclatura oficial. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321-22. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que é a partir da informação que se forma a opinião, logo a consciência. 

Nesse sentido, com a globalização da informação o Homem passou a ter uma visão de dimensão planetária o que se 

tornou pressuposto fundamental para a construção de estudos, pesquisas, e por conseguinte da construção de maneiras 

de pensar com a mesma dimensão. Assim, é evidente que antes da globalização não haveria a possibilidade de existirem 

pessoas com consciência ecológica planetária, talvez local.  

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 344-47. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sugere que a assertiva ‘B” está correta, contudo o servidor demitido, quando obtém a invalidação da 

demissão, é “reintegrado” e não “reconduzido”: conceitos distintos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal, art. 37 ao 41. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique a noção de bens públicos. A classificação corrente de bens públicos define-os 

separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, também chamados 

dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens públicos, conforme 

apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo. As vias públicas, os rios e lagos são de uso comum 

do povo, o terreno sem utilização é bem patrimonial e o Hospital é o único bem apresentado que classifica-se como de 

uso especial. O termo “Estado” não interfere na resposta, pouco importando se compreendido como “Poder Público” ou 

se interpretado como estado-membro.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções básicas de bens públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 
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nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as concessões previstas no Estatuto dos servidores federais que, conforme dispõe o art. 97, são de 8 

dias em função de casamento do servidor. O recurso sustenta que a expressão “em função de” difere-se da expressão 

“em razão de”, contudo, as expressões são sinônimas e apresentam a mesma interpretação legal. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.112/90, art. 97 – concessões. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II está FALSA, pois afirma que a topologia em árvore é caracterizada por dispor computadores conectados 

um após o outro em "formato de anel". Este tipo de topologia tem como característica a interligação de diversas redes 

estrelas através de seus nós centrais. A forma de transmissão em sentido único é outra característica que não pertence a 

topologia em árvore.  

A única afirmativa verdadeira é a terceira que afirma que a topologia em estrela utiliza um concentrador como ponto 

central da rede. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II está CORRETA, pois a camada de rede no modelo OSI tem a função de decidir e estabelecer qual é a 

melhor rota para os dados do processo. Entende-se que a utilização do termo "processo" não compromete a veracidade 

do item, pois nesse contexto ele está representando o processo predominante na camada de redes que é a 

transferência de pacotes. O ponto chave da assertiva é a identificação de que a camada de rede tem a função de decidir 

e estabelecer a melhor rota. 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito preliminar da questão apresentou uma opção incorreta. No modelo TCP/IP a camada responsável por 

garantir a transferência de informações de forma segura é a camada de TRANSPORTE, pois ela apresenta características 

de confiabilidade como: controle de fluxo, controle de erros e controle de congestionamento e qualidade de serviço. 

Ainda pode-se afirmar que o protocolo TCP está contido nesta camada com o propósito de oferecer confiabilidade a 

transmissão. 

Baseado nos argumentos, o recurso é procedente, alterando o gabarito para a alternativa “D”. 

Fonte: http://www2.ufba.br/~romildo/downloads/ifba/transporte.pdf 

 
 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Tecnologia de Alimentos 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

http://www2.ufba.br/~romildo/downloads/ifba/transporte.pdf
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constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Salienta-se que, para o controle do aroma e da cor são usadas algumas especiarias e aromatizantes naturais ou 

sintéticos são utilizados para intensificar o sabor dos alimentos. Os corantes podem melhorar a aparência de certos 

alimentos, para tornar mais atraentes para o consumidor. Para a manutenção das características químicas e biológicas. 

Os agentes conservantes retardam as alterações causadas pelos microrganismos. Os anti-oxidantes evitam o 

desenvolvimento de ranço ou outras oxidações indesejáveis em produtos ricos em gordura e também o aparecimento 

de manchas castanhas em frutos frescos recém cortados. 

Fonte: Conservação de Alimentos. Ana Costa Freitas; Paulo Figueiredo. Livro de apoio à cadeira de Conservação de 

Alimentos. Lisboa,2000. 187p. 

 
 

Cargo: Técnico em Laboratório na Área de Tecnologia Sucroalcooleira 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. A letra D da questão 41 está incorreta. Segundo o autor Bellato et al., (2012) o vidro 

pirex é resistente a temperaturas elevadas, mas não resiste a variações bruscas de temperatura e a choques. 

Fonte: BELLATO, C.R. Laboratório de Química analítica. Viçosa: UFV, 2012. 
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Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. O item I e II estão corretos. A constante de Avogadro é de conhecimento prévio do 

questionador. 

No item I      180 g – 6,02x1023 

                        5,23 g- x                                                                                                               

                       x = 1,75 x1022 

No item II  1 mol- 6 mol 

                   74 g- 6(32) g 

                   14,8 g- x 

                 x = 38,4 g de O2 

No item III A fórmula mínima do composto é Na4P2O7 

Fonte: 

 FELTRE, R. Química, vol 1. São Paulo: Moderna, 2004. 

 BROWN, T.L. Química a ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. O item II está correto. Segundo GOLGHER (2008) ácidos e bases devem sempre ser 

estocados separadamente uns dos outros. 

Fonte: GOLGHER, M. Segurança em laboratório. 2a edição. Belo Horizonte, 2008.  

 
 
 
 
 
 

Cargo: Técnico em Secretariado 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa em que a função sintática do trecho sublinhado (pode 

ser uma ou mais palavras) se diferencia das demais, portanto, em todas as opções os trechos sublinhados exercem a 

mesma função sintática exceto em uma delas, a qual deveria ser marcada. Nesse contexto temos: 

“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica...” (10º§) 

“os casos” é o sujeito do verbo surgir.  

“A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) 

Dependendo de seu papel na oração, o que pode desempenhar diversas funções, por exemplo, assumirá o papel de 

sujeito se exercer essa função, assim como, pode ter função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento 

nominal etc.; no caso de “A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Américas do Sul,...” (1º§) o que refere-se, 

retoma “A pandemia explosiva do vírus zika” que exerce a função sintática de sujeito. Para identificar a função sintática 

assumida pelo que, é necessário que o substitua pelo termo antecedente a que ele se refere (no caso a pandemia 

explosiva do vírus zika - sujeito). Assim temos: A pandemia explosiva do vírus zika ocorre nas Américas do Sul.  

“A adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem...” (6º§) 

“a transmissão” exerce a função sintática de objeto direto do verbo possibilitar. (A adaptação ao convívio possibilitou o 

que? ) 

“Há anos pesquisadores africanos notaram que o padrão de disseminação do zika em macacos selvagens acompanhava 

o do chikungunya,...” (5º§)  

“pesquisadores africanos” exerce a função sintática de sujeito do verbo notar.  

Portanto, os termos sublinhados nas alternativas A, B e D apresentam a função sintática de sujeito. Na alternativa C, “a 

transmissão” exerce a função sintática DIFERENTE das demais. 
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Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009.  

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As alegações não procedem, uma vez que o fato de existirem continentes e os tais serem conhecidos por nomes, 

quaisquer que sejam, assim como o conhecimento de suas localizações, serem frutos de processos políticos e 

geopolíticos. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que a revolução industrial é um processo político, econômico e social do passado que 

transformou o modo humano de viver. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 346-47. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que a Guerra Fria se enquadra no edital no item Política, relações internacionais e suas 

vinculações históricas. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 334. 

 
 
 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
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O Gabarito da questão de número 42 foi alterado a fim de refletir a resposta correta da questão. A resposta correta é a 

alternativa D.  

De fato, Os ruídos que impedem que a comunicação se estabeleça podem ser técnicos, organizacionais, semânticos e de 

atitudes/comportamentos.  

Os ruídos técnicos dizem respeito ao canal de transmissão e a seus defeitos. É como se fosse um aparelho telefônico que 

apresenta problemas e impede a realização da chamada corretamente. 

Os ruídos organizacionais são relativos ao estabelecimento de redes de comunicação, ou conjunto de canais de 

informação no interior de uma organização. Conforme a organização estabelecida, ela pode favorecer a existência de 

ruídos, entraves de comunicação.  

Os Semânticos são originados de imprecisão ou ambiguidade das expressões utilizadas. 

Já os ruídos de atitudes e de comportamentos dizem respeito tanto a emissor quanto receptor. Influencia sobre o que 

dizem e como dizem. 

Assim sendo, a sequência a ser assinalada como resposta correta à questão de nº 42 é (4, 1, 3, 2) – alternativa D.  

Fonte: Manual da Secretária. MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia.12. ed – São Paulo: Atlas, 2010. Páginas 25 e 

53.  

 

 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se aposto um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo 

melhor. De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser explicativo, 

enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo e especificativo. 

Em: “Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou semelhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores 

musculares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele.” (7º§) Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma 

enumeração. Ou seja, enumera termos que se referem ao que foi dito anteriormente (sintomas da dengue). Dessa 

forma estabelece uma sequência de elementos que são usados para complementar a ideia fundamental da frase. 

Conclui-se que os dois pontos anuncia uma enumeração. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é: Uma das principais formas de prevenção é o combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. Tal fato 

pode-se confirmar através do último parágrafo, especificamente no primeiro período: “Além de combater os focos do 

mosquito transmissor, à população restam os recursos que já demonstraram eficácia: repelentes, tela nas janelas, ar 

condicionado para os que dispõe do equipamento e adiar a gravidez nas regiões assoladas pelo vírus.”, e também no 

subtítulo “Combater os focos do mosquito é ainda a melhor prevenção.” 

A dengue surgiu na década de 90. INCORRETA (A dengue teve evidência na década de 90 como epidemia, ou seja, se 

destacou como nos mostra o terceiro parágrafo do texto.) 

Dengue, zika e chikungunya são evoluções da febre amarela. INCORRETA.  (Dengue, chikungunya, zika e febre amarela 

são transmitidos principalmente pelo Aedes aegypti – sexto parágrafo.) 

 A transmissão de doenças pelo Aedes aegypti chegou ao homem através do tráfico de escravos. INCORRETA. (A 

adaptação ao convívio doméstico possibilitou a transmissão para o homem e, mais tarde, a disseminação para as 

Américas e Europa pelo tráfico de escravos. Sexto parágrafo.) 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

2006. 
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 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue, que se insinuou no hemisfério durante décadas, para atacar com 

mais vigor a partir dos anos 1990.” (3º§) 

No início do trecho tem-se: “A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue”. Neste contexto há uma classificação 

numerativa das quatro epidemias e o termo “primeira” está ligado a epidemias. Entre as quatro epidemias, dengue e a 

primeira, portanto DE acordo com a classe de palavras trata-se de um numeral. “...que se insinuou no hemisfério durante 

décadas, ...” O “se” refere-se a dengue e classifica-se como um pronome. “...para atacar com mais vigor a partir dos 

anos 1990.” O termo “mais” dá ao trecho uma ideia de intensidade, como poderia ser “com menos vigor”, nesse caso 

trata-se de um advérbio de intensidade. 

Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed.2001. 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“No entanto, como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, vacinar populações inteiras pode ser 

proibitivo...” (10º§) 

No entanto exprime a ideia de oposição ou de compensação entre duas orações ou dois termos. No contexto 

empregado, introduz um período que se opõe ao anterior. Portanto, trata-se de uma conjunção adversativa. Das 

alternativas apresentadas tem-se:  

Portanto: conjunção conclusiva. 

Porquanto: conjunção explicativa 

Além disso: locução adverbial inclusiva, usada para adicionar uma ideia ou informação. 

Não obstante: conjunção adversativa que se opõe a uma ideia apresentada anteriormente, mas não a impede. Assim, é 

a alternativa que substitui “no entanto” sem comprometer o sentido do trecho. 

Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: 

Lucerna: 2009. 

 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como cada uma das duas pessoas deve receber pelo menos 2 chaveiros então as possibilidades de distribuição são: 

(2,5), (5,2) , (3,4) , (4,3) 

Totalizando assim 4 maneiras. 

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

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que fica evidente, conforme a referência bibliográfica, que o referido nome do tratado 

sofre variações, portanto não necessariamente possui uma nomenclatura oficial. 

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 321-22. 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que é a partir da informação que se forma a opinião, logo a consciência. 

Nesse sentido, com a globalização da informação o Homem passou a ter uma visão de dimensão planetária o que se 

tornou pressuposto fundamental para a construção de estudos, pesquisas, e por conseguinte da construção de maneiras 
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de pensar com a mesma dimensão. Assim, é evidente que antes da globalização não haveria a possibilidade de existirem 

pessoas com consciência ecológica planetária, talvez local.  

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 344-47. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a Constituição não menciona a hipótese “A” de vedação de dois cargos de dedicação exclusiva, 

no que equivoca-se posto que o enunciado do art. 37, inciso XVI é claro quanto à obrigatoriedade de “compatibilidade 

de horários”. A questão, comezinha em concursos públicos, exige o raciocínio lógico de que, sendo um cargo qualquer 

de “dedicação exclusiva”, não haverá compatibilidade de horários. A questão limita-se à mera compreensão do texto 

constitucional. A assertiva “B” apresenta acumulação permitida, “um cargo de professor e outro científico (isto é, “que 

exige formação de nível superior”, tal qual médico, advogado, engenheiro, etc). A assertiva “C” corresponde a dois 

cargos privativos de profissional da saúde e a alternativa “D”, dois de professor, conforme permitido pela Constituição.  

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique a noção de bens públicos. A classificação corrente de bens públicos define-os 

separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, também chamados 

dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens públicos, conforme 

apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo. As vias públicas, os rios e lagos são de uso comum 

do povo, o terreno sem utilização é bem patrimonial e o Hospital é o único bem apresentado que classifica-se como de 

uso especial. O termo “Estado” não interfere na resposta, pouco importando se compreendido como “Poder Público” ou 

se interpretado como estado-membro.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções básicas de bens públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conhecimentos básicos de serviços públicos, conforme pág. 18 do Edital n. 53/2015 “Noções de 

Administração Pública” “somente para cargos de nível superior e intermediário”.  A questão exige conhecimentos 

nocionais de serviços públicos, apresentados em qualquer manual básico de Direito Administrativo, não sendo 

necessário conhecimentos específicos da legislação.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções de Serviços públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A questão aborda o Código de Ética dos servidores federais, Decreto n. 1.171/94 que prevê exclusivamente a pena de 

“censura”, portanto, independentemente da conduta apresentada no enunciado, a única alternativa possível é a ‘A”. 

Quanto a conduta descrita, objetivou-se aferir se o candidato possuí capacidade razoável de interpretar as comandos 

éticos descritos no inciso VI “VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 

vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 

poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.”. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Decreto n. 1171/94 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede noções de controle da Administração, quanto à classificação relativa ao momento do exercício do 

controle. A anulação é o desfazimento de ato administrativo ilegal, logo, evidentemente, só pode ser praticada depois 

que o ato questionado foi praticado. Portanto, a despeito de o controle Judicial poder ser prévio  (cautelar) ou posterior 

(corretivo), a situação apontada no enunciado é uma “anulação”, logo, posterior, pois não há como anular que ainda 

não existe. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Controle da Administração Pública. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com toda bibliografia pertinente constam catalogadas 36 normas regulamentadoras em Segurança e 

Medicina do Trabalho aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porém a NR 27 – REGISTRO PROFISSIONAL DE 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO apresenta seu texto mantido com intuito de 

mera consulta e anexa a seguir o texto da PORTARIA Nº 262, DE 29 de maio de 2008, assim confirmado, por exemplo, 

nos Manuais de Legislação Atlas, entre outros. Dessa forma fica mantido o gabarito e a ação recursal é improcedente. 

Fonte: Manuais de Legislação Atlas – Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição – 2014 (NR 1 a 36) – páginas 498 e 

499. 

 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A Delegacia Regional do Trabalho - DRT, nos limites de sua jurisdição, é o órgão regional competente para executar as 

atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos 

Acidentes do Trabalho - CANPAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT e ainda a fiscalização do 

cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. (Alteração dada pela 

Portaria n.º 13, de 17/09/93), no entanto a denominação DRT (Delegacia Regional do Trabalho) passou a ser SRTE 

(Superintendência Regional de Trabalho e Emprego), cuja mudança foi ato inferior a lei, ou seja, pelo decreto 6.341 

(03/01/2008). Esse tema costuma ser objeto de polêmica já que a norma regulamentadora continua transcrita como a 

forma acima não tendo ainda adotado a nova nomenclatura, mas como a opção de resposta só apresentou o antigo 

nome ao invés de “SRTE/ antigo DRT” o argumento consolida-se e a ação recursal torna-se procedente e acatada, 

levando a ANULAÇÃO da questão 42. 
Fonte:  

 http://www.mtps.gov.br/srtepb/servicos Acessado em 20/03/2016. 

 NR 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras Acessado em 
20/03/2016. 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6341.htm Acessado em 20/03/2016. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://www.mtps.gov.br/srtepb/servicos
http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6341.htm
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O argumento é equivocado porque a NR 6 que trata sobre EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, estabelece 

no item 6.11.1.1 que sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho, poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de 

outros requisitos, e no item 6.11.2. Cabe ao órgão regional do MTE: 

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI; 

b) recolher amostras de EPI; e, 

c) aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR.  

Assim fica confirmado o gabarito e a ação recursal é improcedente e não acatada. 

Fonte:  

 NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras Acesso em 

20/03/2016. 

 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é equivocado porque o referido enunciado da questão é transcrito diretamente do site: 

http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao, onde estão catalogadas as 36 normas 

regulamentadoras e comissões e grupos tripartites.  

“As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao Capitulo V da CLT, consistindo em obrigações, 

direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e 

sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho”.  

Dessa forma fica confirmado o gabarito e a ação recursal é improcedente e não acatada. 

Fonte: http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao Acessado em 20/03/2016. 

 
 
 
 
 
 

Cargo: Técnico em Telecomunicações 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede noções de controle da Administração, quanto à classificação relativa ao momento do exercício do 

controle. A anulação é o desfazimento de ato administrativo ilegal, logo, evidentemente, só pode ser praticada depois 

que o ato questionado foi praticado. Portanto, a despeito de o controle Judicial poder ser prévio  (cautelar) ou posterior 

(corretivo), a situação apontada no enunciado é uma “anulação”, logo, posterior, pois não há como anular que ainda 

não existe. 

http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras
http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao
http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao
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Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Controle da Administração Pública. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado inicialmente. 

A codificação dos dados pode ser feita em quatro categorias, a saber: Digital para digital; Analógica para digital; Digital 

para analógica; e, Analógica para analógica. Cada uma dessas formas possui métodos específicos para as transmissões 

dos sinais.  

Os dois métodos da categoria Digital para Digital apresentados nas alternativas são: Manchester e Unipolar. 

A questão só apresenta uma alternativa a ser marcada. 

Fonte: HIMONSKI, R. J.; STEINER, R.; SHEEDY, S. Cabeamento de Rede – Rio de Janeiro: LTC, 2010. – Pág.: 52 – 56.  

 
 

Cargo: Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam 

a introdução de um novo referente não interferindo na coerência textual.” não pode ser considerada correta. Em “Esta 

frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A 

frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” a dupla 

ocorrência do pronome “a” não indica a introdução de um novo referente, mas sim uma referência a um termo já 

introduzido. O “a” não introduz um referente, ou seja, o pronome não é o referente, mas sim uma referência, 

representa a retomada de um referente, e não o referente em si.  A alternativa “A) Sem exceção, os elementos 

destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente.” está correta, pois, não 

há afirmação de que os elementos destacados possuem o mesmo referente, mas sim que fazem referência a um mesmo 

objeto. Ou seja, o objeto é o mesmo: “a frase: Quem não se comunica se trumbica”. Não há, na afirmativa, especificação 

se tal referência é direta ou indireta, ou ainda, se busca-se apenas termos em relação ao referente principal, se tal 

citação tivesse sido feita no enunciado, a alternativa apresentada como correta no gabarito estaria incorreta. O 

pronome demonstrativo “esta” pode ser empregado, conforme ocorre no trecho em análise, em referência a um termo 

imediatamente anterior, no caso a frase anterior expressa no título. 

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988.” a 

expressão entre vírgulas introduz a informação e não apenas a antecipa. O que ocorre posteriormente, como é possível 

identificar em “Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, 

Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como 

redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público.” é o acréscimo de novas 

informações acerca de Chacrinha. A alternativa “A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.” ,indicada 

como correta, não apenas explica quem foi Chacrinha, mas qualifica-o como “um dos mais famosos”. O aposto foi 

empregado, neste caso, para introduzir um comentário com que se avalia uma informação , é o chamado aposto 

atributivo, como ocorre também em: “O Brasil vai virar o século amargando um desempenho macroeconômico ainda 
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pior do que o registrado nos anos 80, período que passou à História como a década perdida (aposto atributivo).” [O 

Globo, 23/10/1999] A alternativa “C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem.” 

não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características em riqueza de 

detalhes de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o 

que não ocorre no trecho em análise. A alternativa “D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo 

apresentado no título do texto.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto não estabelece referência para 

o aposto acerca de Chacrinha.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa - Conforme a Nova Ortografia ,Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso a sugestão de modificação feita em “A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento 

grave indicador de crase em “a”.” teríamos: “Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas 

maneiras.” (2º§) mudado para “Vivemos num mundo com acesso à informação de diversas maneiras.”  

Se substituirmos o substantivo feminino “informação” por um masculino (assunto, por exemplo), o “a” dá lugar a “ao” 

demonstrando a existência da preposição “a” proveniente da regência nominal do termo regente “acesso” e a admissão 

do artigo “a” diante do substantivo feminino “informação”. A alternativa “B) Dentre os elementos que forma a 

contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”.” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo regente que exige a preposição é “vivemos” e não “mundo”, termo regido.  

Fonte:  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal - Nova Ortografia 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal - 5ª Ed. Nova Ortografia 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O último parágrafo do texto cita ideias gerais, tais como: capacidade de informar e se comunicar corretamente, a 

necessidade de saber escrever corretamente, pessoas que querem impor suas ideias e sem compreendê-las; portanto, a 

alternativa “C” não pode ser considerada correta. Em relação ao emprego da expressão coloquial “Só que não!”, é 

correto o que se afirma na alternativa “D” , o texto utiliza uma linguagem formal de modo predominante, o que indica 

que a utilização de tal expressão chama a atenção do leitor para o assunto tratado. A alternativa “A) a expressão da 

identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.” não pode ser considerada correta, pois, não pode-

se afirmar que o público –alvo do texto seja um grupo portador de uma linguagem cuja principal característica é a 

informalidade, representada principalmente pelo tipo de gíria indicada através da expressão “Só que não!” tendo em 

vista a linguagem predominantemente formal utilizada.  

Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do 

texto.” não pode ser considerada correta. Em “Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da 

televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que 
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Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante 

da história da TV brasileira, Péricles – uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, 

além de forte atuação como redator de TV em diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande 

público.” Os fatos apresentados constituem o emprego de um recurso argumentativo importante, a utilização de fatos 

que constituem base para a discussão proposta – confirmando a alternativa “D” como resposta correta - ocorre que não 

há reflexão proposta no título do texto “Quem não se comunica se trumbica”, o título é apenas a citação de uma frase 

sobre a qual serão feitas considerações no texto. A alternativa “A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas 

pelo autor.” não pode ser considerada correta. Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma 

pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo, o que não ocorre 

no primeiro parágrafo. A alternativa “B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo 

apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, não há confronto entre ideias, mas sim entre as situações 

apresentadas.  

Fonte: 

 Prova aplicada.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado da questão: “O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da 

sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o 

jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito 

ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO de acordo com a norma padrão indicada em:” deveria ser assinalada a 

alternativa que apontasse a incorreção presente no trecho em destaque. Sabendo-se que Em “A diversidade é um dos 

temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na escola, 

onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a 

cultura do respeito ao que é diferente.” A regra diz: Verbo depois do sujeito = plural, porém, também o verbo que tem 

mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, 

ex.: “A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível” ou “Todo o seu comentário, toda a sua exegese e todo o 

seu exame crítico vinha insuflado dessa virtude elucidativa em que a sua contribuição pessoal se fazia sentir, ainda que 

no campo da hipótese ou da conjectura.” O sujeito composto “a criança e o jovem” é um exemplo de sujeito composto 

de núcleos quase sinônimos. Deste modo, a incorreção apontada na alternativa “A” não é verdadeira. A alternativa “B) A 

expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de 

substantivos que exprimem ideia genérica, indeterminada. A alternativa “C) O segmento “é um tema que ganha” deveria 

ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a expressão anterior “temas mais atuais”.” não pode 

ser considerada correta. Deste modo, o que a alternativa “C” descreve como INCORREÇÃO, é falso, e por isso não deve 

ser assinalada. Tal incorreção apontada na alternativa “C” não está presente no trecho em destaque.  Em: “A diversidade 

é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que ganha extrema relevância. Pois é na 

escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações sociais, que é necessário se desenvolver e 

ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” o trecho destacado estabelece concordância com o sujeito “A 

diversidade”, singular. Como a incorreção indicada em: “D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” é falsa, 

pois, não se pode associar uma expressão no singular – grande parte – a um complemento no plural.” não é verdadeira, 

tal alternativa não pode ser indicada como correta. Não há qualquer contrariedade gramatical no que concerne a tal 

estrutura.  

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 
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 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” , o termo destacado é classificado sintaticamente com 

objeto direto, ou seja, complemento diretamente ligado ao verbo “ganha”. Portanto, não pode ser assinalada como 

correta, já que o enunciado da questão indica que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque não possua 

a mesma classificação sintática dos demais. De acordo com o enunciado da questão : “Dentre os termos destacados, 

identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais.” o comando indica que os termos destacados 

deveriam ser avaliados quanto à classificação sintática, não importando a que classe de palavras pertencem. A 

alternativa D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) também apresenta com termo 

destacado um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a (variações) são empregados nesta situação, para indicar objeto 

direto; o pronome oblíquo lhe (lhes) indicam, por sua vez, objeto indireto. Na alternativa B) “[...] realça-se o 

entendimento de que, [...]” (2º§) o termo destacado constitui pronome apassivador, acompanha verbo transitivo direto, 

com sujeito paciente. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula para operações com três conjuntos: n(A∪B∪C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + (A∩B∩C). 

Sabendo-se que n(A∪B∪C) = 100%; considerando que “nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios 

avaliados”; e representando (A∩B∩C) por x, tem-se: 

n(A∪B∪C) = 35 + 55 +30 – (x+0) – (x+0) – (x+0) + x => 100 = 120 – 2x  =>  x = 10%. 

Assim, 7000 x 0,10 = 700 entrevistados utilizam os três meios. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A operação Zelotes, desencadeada em 2015 tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuavam junto 
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), manipulando o trâmite de processos e o resultado de 
julgamentos. Não há investigação por esta operação em desvio de dinheiro no Congresso Nacional.  Vale destacar que 
por trás de esquemas de corrupções, tem que haver organização criminosa que os articulem, obviamente.  
Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes/2015 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material cometido no enunciado não macula o entendimento da questão e muito menos inviabiliza sua 
capacidade de resolução. O objetivo era buscar o entendimento  sobre os cargos eletivos que deixaram de ser 
suscetíveis à reeleição no Brasil. O fato de ter sido votado em final de maio ou em junho não compromete o tema a ser 
mensurado nesta questão que é de grande importância para o futuro político eleitoral do Brasil nos próximos anos. O 
fato é que a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira (27 de maio de 2015), por 452 a favor, 19 contra e 
uma abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Pelo texto aprovado pelos 
deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores 
eleitos em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução consecutiva no cargo. 
Fonte: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/camara-aprova-fim-da-reeleicao-para-presidente-governador-e-
prefeito.html 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O gabinete é uma caixa metálica utilizada para acondicionar todos os componentes internos do computador como 

placas, disco rígido e processador. O tipo de gabinete pode ser classificado de acordo com a sua posição de utilização. Os 

modelos que ficam na posição horizontal (geralmente com o monitor de vídeo sobre o dispositivo) são denominados 

"Desktop" enquanto os modelos que ficam na posição vertical são denominados "Torre". 

Baseado nos argumentos, o é recurso improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: 

 http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf 

 http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-
1/material/manutencao-02 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa de resposta apontada como correta apresenta um erro material. Com a operação descrita na alternativa 

não é possível executar o que é solicitado no comando da questão, pois o grupo informado não existe. Considerando o 

erro material o recurso é procedente e a referida questão foi anulada. 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a responsabilidade civil do Estado não se restringe às pessoas jurídicas de Direito Público, no 

entanto, o enunciado não é restritivo. Pergunta-se se o §6º do art. 37 da Constituição “alcança” as pessoas jurídicas de 

direito público, sendo a resposta positiva. 

Portanto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 37 a 41 – Administração Pública. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que os bens “patrimoniais” podem ser de “uso especial”, contudo, a classificação corrente de bens 

públicos classifica-os separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, 

também chamados dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens 

públicos, conforme apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções basilares de Bens Públicos. Doutrina uníssona. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei no 4.320/1964 é uma Lei Ordinária com status de Lei Complementar, única lei brasileira que versa sobre Normas 
Gerais de Finanças Públicas.  
Quando se fala em Finanças Públicas, o foco é Receitas Públicas e Despesas Públicas.  
No Brasil, em virtude de comando constitucional, Todas as receitas públicas e todas as despesas públicas devem constar 
do Orçamento Público.  
Assim, o Edital do Concurso engloba o conteúdo da lei no 4.320/1964 ao deixar claro que seriam cobrados 
conhecimentos sobre: “Orçamento público: conceito, instrumentos básicos de planejamento e orçamento e seus 
princípios constitucionais. Exercício financeiro. Créditos orçamentários.” 
 
Questão: 45 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos do candidato não se referem ao conteúdo da questão de no 45 da prova. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta INCORRETA é a alternativa B. 

Referida questão teve por fonte o MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, elaborado pela 

http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=:aula_01_gabinetes.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacao-e-manutencao-de-computadores-ii-1/material/manutencao-02
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Coordenação de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Referido Manual encontra-

se atualizado e em consonância com as mais recentes alterações promovidas nas normas contábeis brasileiras para a 

devida adequação às normas contábeis internacionais, inclusive no que se refere às Normas contábeis aplicadas ao Setor 

público.  

O conteúdo da fonte de referida questão encontra-se transcrito a seguir. 

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

2.1. Introdução 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a 

previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou 

déficit de arrecadação. Demonstrará, 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, 

as despesas pagas e o saldo da dotação. 

3. BALANÇO FINANCEIRO 

3.1. Introdução 

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 

extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que há erro no enunciado, devendo, portanto, ser anulada, visto que a Lei nº 10.520/2002 
não está prevista no edital. Ocorre que o último item disposto no conteúdo programático da parte de conhecimentos 
específicos referentes ao cargo de Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública é justamente a Lei Federal nº 
10.520/2002, que institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Dispõe, 
também, que há mais de uma resposta correta para a questão, alegando que a alternativa C está incorreta, assim como 
a alternativa A. Pois bem, conforme preconiza o artigo 5º da Lei nº 10.520/2002, é vedada a exigência de garantia de 
proposta, aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame e pagamento de taxas e 
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 
gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Assim, entendemos que o 
recurso é IMPROCEDENTE, visto apenas a alternativa A estar, de fato, incorreta e que a alternativa C apenas não traz a 
transcrição fiel do artigo. Devendo, portanto, o gabarito ser mantido. 
Fonte: Artigo 5º, da Lei nº 10.520/2002, bem como Conteúdo Programático do cargo de Tecnólogo Formação Área de 
Gestão Pública, Edital nº 53/2015. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há falta de uma opção correta na referida questão, tendo um dos princípios apresentados na 
alternativa D da questão ter apresentado “vinculação DO instrumento convocatório” e que o artigo 3º da Lei nº 
8.666/93 traz a expressão “vinculação AO instrumento convocatório”. Acontece que houve apenas um erro de digitação 
e todas as alternativas apresentam a mesma expressão “vinculação DO instrumento convocatório”, não levando, 
portanto a erro. Dessa forma, entendemos que as razões recursais são IMPROCEDENTES, devendo o gabarito ser 
mantido. 
Fonte: Erro de digitação. Lei nº 8.666/93. 
 
 

Cargo: Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão se refere a razões especiais conforme previsto no edital. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos não procedem. Uma vez que é a partir da informação que se forma a opinião, logo a consciência. Nesse 

sentido, com a globalização da informação o Homem passou a ter uma visão de dimensão planetária o que se tornou 

pressuposto fundamental para a construção de estudos, pesquisas, e por conseguinte da construção de maneiras de 

pensar com a mesma dimensão. Assim, é evidente que antes da globalização não haveria a possibilidade de existirem 

pessoas com consciência ecológica planetária, talvez local.  

Fonte: Manual Compacto de Geografia Geral. Ensino Médio. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. p 344-47. 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta conteúdo ausente no Edital, no que equivoca-se posto que o conteúdo corresponde ao § 6º do art. 

37 da Constituição Federal, conforme capítulo destinado à Administração Pública e constante do conteúdo 

programático. O uso das aspas tem por objeto destacar a afirmativa/trecho a ser analisado na questão. O dispositivo 

constitucional afirma a responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes que causam danosa terceiros. Isto 

é, a Administração Pública quem “responderá” e não o agente diretamente. A assertiva-resposta corresponde Teoria da 

Responsabilidade Objetiva que é a regra constitucional. Demais teorias são doutrinárias e excepcionais, não 

correspondendo ao enunciado da questão. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Constituição Federal – art. 37 ao 41. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique a noção de bens públicos. A classificação corrente de bens públicos define-os 

separadamente em: 1) bens de uso comum do povo; 2) bens de uso especial; e 3) bens dominiais, também chamados 

dominicais ou patrimoniais. A classificação contempla o conhecimento mais elementar de bens públicos, conforme 

apresentado em qualquer manual básico de Direito Administrativo. As vias públicas, os rios e lagos são de uso comum 

do povo, o terreno sem utilização é bem patrimonial e o Hospital é o único bem apresentado que classifica-se como de 

uso especial. O termo “Estado” não interfere na resposta, pouco importando se compreendido como “Poder Público” ou 

se interpretado como estado-membro.   

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: Noções básicas de bens públicos. Manuais de Direito Administrativo. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As línguas de sinais têm características próprias e existem sistemas de convenções para escrevê-las. Para tornar possível 

tal tarefa usa-se um “sistema de notação em palavras” que tem esse nome porque palavras de uma língua oral-auditiva 

são utilizadas para representar aproximadamente os sinais. Assim, a LIBRAS será representada a partir de várias 

convenções, sendo uma delas uma marca de plural pela repetição do sinal. Esta marca será representada por uma cruz 

no lado direito acima do sinal que está sendo repetido.   

Portanto a banca mantém o gabarito da questão 48, a saber, Letra B. 

Fonte: Secretaria de Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais / organizado por Lucinda F. Brito et. Al. – Brasília: 

SEESP, 1997. Atualidades Pedagógicas, Volume III. Pág 85-87. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sintaxe é a área de estudo que analisa a combinação das palavras para a formação de estruturas maiores (frases) e 

construção de sentido, ou seja, construção das relações semânticas, relações de significado.. A negação que ocorre 

através dos advérbios como NÃO, NADA ocorre sintaticamente e não morfologicamente. Um sintagma é um conjunto de 

elementos que estabelecem entre si relações sintáticas e semânticas, assim, o enunciado da questão é claro ao 
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mencioná-lo. A diretiva da questão é explícita ao usar o vocábulo “sintagma”, evitando inconsistência de interpretação. 

Sem clara referência a sintagma verbal caberia pensar em processo de formação de palavras que, na LIBRAS, pode ser 

por modificação da raiz __por adição como sufixo e infixo, caso clássico de domínio morfológico. Tal fato está afastado 

pela objetividade e especificidade do enunciado aqui analisado.  

Portanto, a banca mantém o gabarito preliminar divulgado para a questão 50, a saber, Letra B. 

Fonte: 

 Secretaria de Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais / organizado por Lucinda F. Brito et. Al. – Brasília: 

SEESP, 1997. Atualidades Pedagógicas, Volume III. Pág 88,89,126. 

 Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica/ Heloísa Maria Moreira Lima 

Salles... [et al.] __Brasília:  MEC, SEESP, 2004. Volume I, página 87 (Universais linguísticos). 

 
 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

22 de abril de 2016 
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