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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

                  (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 

insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 002/2016 DO CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

720000127 Diego Weber Da Nóbrega Agente Técnico Administrativo 

720000150 Henrique César Holanda Guimarães Agente Técnico Administrativo 

720000170 Richardson Victor Moreira De Freitas Agente Técnico Administrativo 

720000173 Mayelle Rayanne Moreira Agente Técnico Administrativo 

720000366 Daniel Oliveira De Medeiros Agente Técnico Administrativo 

720000448 Pablo Henrique De Paula Paixão Agente Técnico Administrativo 

720000549 Gleyzia De Andrade Agente Técnico Administrativo 

720000586 Francisco Eduardo Juvino Agente Técnico Administrativo 

720000742 Francisco Arnaldo Félix Do Nascimento Agente Técnico Administrativo 

720000783 Ana Martins Alves Agente Técnico Administrativo 

720000889 Wylliana Conceição Vieira Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720001249 Andreza Silva Dos Santos Agente Técnico Administrativo 

720001298 Antonia Danielly Lucena Da Silveira Agente Técnico Administrativo 

720001304 Luzamara Pereira Martins Agente Técnico Administrativo 

720001479 Tiago Dantas Batista Agente Técnico Administrativo 

720001580 Artur Mauricio Da Silva Rêgo Agente Técnico Administrativo 

720001864 Rafael Ítalo Gomes Liberato Agente Técnico Administrativo 

720001878 Carla Jeane Holanda De Castro Agente Técnico Administrativo 

720001923 Érica Lidiane Amorim Ferreira Agente Técnico Administrativo 

720002255 Maria Janaina Tôrres Rêgo Agente Técnico Administrativo 

720002305 Antonio Robinson Feitoza Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720002360 Monalisa Tavares Pereira Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720002441 Nívea Firmino Agente Técnico Administrativo 

720002555 Ingrid Suzy Da Silva Dantas Agente Técnico Administrativo 
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720003058 Ivanilson Dantas Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720003179 José Lucenildo De Morais Agente Técnico Administrativo 

720003199 Jaime Da Costa Cirne Neto Agente Técnico Administrativo 

720003476 Fernanda Kaliane Maia Paixão Agente Técnico Administrativo 

720003667 Amanda Larissa Santos De Menezes Agente Técnico Administrativo 

720003760 Thaisa Cristiany De Carvalho Costa Agente Técnico Administrativo 

720003805 Ana Cláudia Cavalcante De Castro Saldanha Agente Técnico Administrativo 

720003902 Ana Patrícia Bizerra De Souza Agente Técnico Administrativo 

720004096 Nayara Glenda Vidal Padre De Medeiros Agente Técnico Administrativo 

720004340 Chirles Mendonça Souza Agente Técnico Administrativo 

720004357 Kristy Emanuel Silva Fontes Agente Técnico Administrativo 

720004395 Juarez Mesquita De Oliveira Junior Agente Técnico Administrativo 

720004497 Rafaela Moreira Gurgel Da Costa Agente Técnico Administrativo 

720004720 Andressa Mayara Nascimento De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720004721 Raissa Carla Fernandes Lobato Agente Técnico Administrativo 

720004889 
Eliseu Damasco De Souza Mascarenhas 
Segundo Agente Técnico Administrativo 

720004944 Yuri Giwagner Alves Carvalho Agente Técnico Administrativo 

720005149 Francisco Rafael Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720005212 Maria Paloma De Melo Freitas Agente Técnico Administrativo 

720005241 Nayara Ticianny Meneses De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720005287 Jaqueline Bezerra Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720005374 Jessicka Eduarda Franca De Souza Agente Técnico Administrativo 

720005562 Jackson Kennedy Gomes Santos Agente Técnico Administrativo 

720005605 Natalyany Nunes Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720005627 Jales Douglas Gomes Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720005943 Maria Anunciada De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720006053 Aryane Maryane Praxedes Agente Técnico Administrativo 

720006056 Jady Lorrana De Lima Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720006085 Maria De Lourdes Lopes Ferreira Jales Agente Técnico Administrativo 

720006125 Kledson Goncalves De Medeiros Agente Técnico Administrativo 

720006290 Janubia De Medeiros Menezes Agente Técnico Administrativo 

720006463 Letícia Moreira Lima Vieira Agente Técnico Administrativo 

720006479 Emanuely Paskally Medeiros Sousa Agente Técnico Administrativo 

720006620 Yara Cadydja Nogueira Pinheiro Agente Técnico Administrativo 

720006764 Márcia Cristiane De Albuquerque Silva Agente Técnico Administrativo 

720007028 Keylle Cyrelle Ferreira Gomes Agente Técnico Administrativo 

720007234 Marcelo Cavalcanti Barbosa Agente Técnico Administrativo 

720007253 Rosa Angélica Silveira Rebouças Barbosa Agente Técnico Administrativo 

720007304 Dangelo Avelino Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720007480 Maria Seonara Dos Santos Agente Técnico Administrativo 

720007593 Paulo Alcântara Da Silveira Agente Técnico Administrativo 

720007596 Maria Kaliane Freitas Mota Agente Técnico Administrativo 

720007720 José Roberto Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720007800 Pedro Eloy De Paiva Farias Agente Técnico Administrativo 

720008557 Pedro Silvestre Da Silva Neto Agente Técnico Administrativo 

720008620 Monique De Lima Martins Araújo Agente Técnico Administrativo 

720008626 Euklenecy Fernandes De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720008690 Adélia Montoril Clemente Agente Técnico Administrativo 

720008797 Francisco Leandro Fernandes Agente Técnico Administrativo 

720008970 Gidalto Gomes De Carvalho Filho Agente Técnico Administrativo 

720008997 Marli Barbosa Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720009186 Janaina Maciel De Queiroz Agente Técnico Administrativo 
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720009252 Alan Cleiton De Castro Costa Agente Técnico Administrativo 

720009953 Paulo Aurélio Da Silva Neto Agente Técnico Administrativo 

720010081 Rejane Nunes De Castro Agente Técnico Administrativo 

720010096 Lucicleide Mota Dos Santos Agente Técnico Administrativo 

720010174 Samara Ruth Freitas Saldanha Agente Técnico Administrativo 

720010427 Nádia Rogéria De Morais Agente Técnico Administrativo 

720010508 Maria Eliza Nunes Solano Agente Técnico Administrativo 

720010514 Línia Maria Nunes De Souza Felizardo Agente Técnico Administrativo 

720010849 Hildebrando Judson Brito De Sousa Agente Técnico Administrativo 

720011393 Leonardo Kelvin De Medeiros Dantas Agente Técnico Administrativo 

720011407 Ayanne Kaline De Medeiros Dantas Agente Técnico Administrativo 

720011750 Sonaira Pereira Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720011758 Antonio Andretti Albuquerque Da Costa Agente Técnico Administrativo 

720011893 Andréa Emanuelle Bezerra De Oliveira Farias Agente Técnico Administrativo 

720012113 Geogea Cynthia Solano De Freitas Agente Técnico Administrativo 

720012425 Tayana Santos Jerônimo Medeiros Agente Técnico Administrativo 

720012435 Camila Barreto Monteiro Agente Técnico Administrativo 

720012445 Erica Marilia Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720012675 Elza Thays Farias De Lucena Agente Técnico Administrativo 

720012730 Thamires De Sousa Paiva Agente Técnico Administrativo 

720012747 Francisco Heronildes Da Silva Neto Agente Técnico Administrativo 

720012767 Thaynara Danyelle De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720012945 Jose Mario Rodrigues De Miranda Agente Técnico Administrativo 

720012958 Raul Gustavo Dantas Agente Técnico Administrativo 

720012977 Edifranklin Silva Sousa Agente Técnico Administrativo 

720013178 André Igor De Carvalho Freire Agente Técnico Administrativo 

720013236 José Dênis Pinheiro Fernades Agente Técnico Administrativo 

720013287 Ana Florinda Bezerra Pinheiro Da Câmara Agente Técnico Administrativo 

720013373 Carla Roberta Silva Morais Agente Técnico Administrativo 

720013392 Yara Amélia Neta Liberato Agente Técnico Administrativo 

720013599 Lourdes Lorena Silva De Souza Agente Técnico Administrativo 

720013601 Iris Fernandes De Sousa Sales Agente Técnico Administrativo 

720013859 Juliana Barros De Medeiros Agente Técnico Administrativo 

720013938 Ridalvo Paiva De Lucena Agente Técnico Administrativo 

720014014 Sanailton De Lima Dias Agente Técnico Administrativo 

720014309 Renata Bezerra De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720014330 Joelma Maria Da Silva Bezerra Agente Técnico Administrativo 

720014609 Ana Isadora Mendes De Oliveira Rodrigues Agente Técnico Administrativo 

720014612 Valmiro Godeiro Chaves Carlos Agente Técnico Administrativo 

720014655 Hudny Costa Do Vale Agente Técnico Administrativo 

720014730 Grayce Kelly De Freitas Bezerra Agente Técnico Administrativo 

720014769 Samyla Alves De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720014781 Talitha Dos Santos Rodrigues Agente Técnico Administrativo 

720014814 Alcineide Dos Santos Fernandes Agente Técnico Administrativo 

720015117 Maria Suzana De Oliveira Pinheiro Menezes Agente Técnico Administrativo 

720015300 Olivá Leite Da Silva Junior Agente Técnico Administrativo 

720016198 José Rodrigues Da Silva Neto Agente Técnico Administrativo 

720016898 Suzana De Medeiros Silva E Araujo Agente Técnico Administrativo 

720016978 Israel Lemos Cabral Agente Técnico Administrativo 

720017045 Joana Darc Soares De Araujo Miranda Agente Técnico Administrativo 

720017091 Douglas De Araújo Gonçalves Agente Técnico Administrativo 

720017204 Micarla Raquel Alves De Oliveira Agente Técnico Administrativo 

720017205 Roberta Do Nascimento Targino Agente Técnico Administrativo 
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720017282 Shemilla Rossana De Oliveira Paiva Agente Técnico Administrativo 

720017371 Antonio Israel Feitosa Da Silva Agente Técnico Administrativo 

720017481 Ana Paula Medeiros Dos Santos Rodrigues Agente Técnico Administrativo 

720018187 Grazyelle Viégas Fernandes Agente Técnico Administrativo 

720018196 Cristiana Paula Fernandes Moreira Agente Técnico Administrativo 

720018228 André Luiz De Moraes Correia Agente Técnico Administrativo 

720018251 Ana Ruth De Morais Barreto Agente Técnico Administrativo 

720018632 Êmele Rádna Rodrigues Do Vale Agente Técnico Administrativo 

720018996 David Barbosa Freire Agente Técnico Administrativo 

720019198 Alvaro Mateus Carvalho Fernandes Agente Técnico Administrativo 

720019986 Caio Matheus Ferreira Maia Agente Técnico Administrativo 

720021160 Antonio Francisco De Mendonça Júnior Agente Técnico Administrativo 

720012639 Iéber Santos De Moura Analista de Sistemas 

720015725 João Batista Limão Filho Analista de Sistemas 

720015924 Hitalo Emanoel Gondim Bezerra De Medeiros Analista de Sistemas 

720021062 Paula Lyra Hippolyto Jales Analista de Sistemas 

720006758 Márcia Cristiane De Albuquerque Silva Arquiteto e Urbanista 

720011826 Alanne Kyssia Monteiro Costa Arquiteto e Urbanista 

720014321 Bruna Larine Dantas De Medeiros Araujo Arquiteto e Urbanista 

720018785 Caio Cesar Barroso Goncalves Arquiteto e Urbanista 

720000007 Daniel Lima Oliveira Atividades Administrativas 

720000024 Kallyedsonrawlinson De Oliveira Atividades Administrativas 

720000118 Diego Weber Da Nóbrega Atividades Administrativas 

720000346 Carlos Roberto Medeiros Filho Atividades Administrativas 

720000387 Rita De Cássia Oliveira De Queiroz Atividades Administrativas 

720000411 Vanessa Pinto De Oliveira Atividades Administrativas 

720000459 Pablo Henrique De Paula Paixão Atividades Administrativas 

720000676 Dweynny Rodrigues Filgueira Gê Atividades Administrativas 

720000728 Nayara Glenda Vidal Padre De Medeiros Atividades Administrativas 

720000756 Francisco Arnaldo Félix Do Nascimento Atividades Administrativas 

720001073 Débora Dayanny De Freitas Facundes Atividades Administrativas 

720001120 Cyron Rodrigo Dias Da Silva Atividades Administrativas 

720001292 Antonia Danielly Lucena Da Silveira Atividades Administrativas 

720001368 Rafael Bezerra De Oliveira Atividades Administrativas 

720001426 José Idalino Da Silva Filho Atividades Administrativas 

720001916 Deise Michele Da Silva Sobral Atividades Administrativas 

720001927 Monique De Lima Martins Araújo Atividades Administrativas 

720001936 Érica Lidiane Amorim Ferreira Atividades Administrativas 

720002247 Maria Janaina Tôrres Rêgo Atividades Administrativas 

720002554 Ingrid Suzy Da Silva Dantas Atividades Administrativas 

720002707 Samira Mayara Dantas Pinheiro Braz Atividades Administrativas 

720004703 Larissa Aquino De Sousa Atividades Administrativas 

720004722 Raissa Carla Fernandes Lobato Atividades Administrativas 

720004885 
Eliseu Damasco De Souza Mascarenhas 
Segundo Atividades Administrativas 

720005299 Ilana Fernandes Falcão Atividades Administrativas 

720005317 Thiago Oliveira De Azevedo Atividades Administrativas 

720005626 Jales Douglas Gomes Da Silva Atividades Administrativas 

720005662 Cirley Roseo De Oliveira Atividades Administrativas 

720005831 Ana Paula Targino De Araújo Atividades Administrativas 

720006380 Erica Marianne Baldino Nunes Atividades Administrativas 

720006441 Thaisa Cristiany De Carvalho Costa Atividades Administrativas 

720006464 Letícia Moreira Lima Vieira Atividades Administrativas 
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720006480 Emanuely Paskally Medeiros Sousa Atividades Administrativas 

720006628 Maria Cleide Araujo De Medeiros Morais Atividades Administrativas 

720006888 Diego Alves Martins Malveira Atividades Administrativas 

720007236 Marcelo Cavalcanti Barbosa Atividades Administrativas 

720007254 Rosa Angélica Silveira Rebouças Barbosa Atividades Administrativas 

720007359 Nara Aparecida De França Silva Atividades Administrativas 

720007383 Ana Paula Bezerra Dos Santos Atividades Administrativas 

720007706 Gabriel Eneias Vale De Medeiros Atividades Administrativas 

720007797 Pedro Eloy De Paiva Farias Atividades Administrativas 

720007841 Ívina Mariana Duarte Marinho E Silva Atividades Administrativas 

720007948 Antônia Edneuma Dos Santos Atividades Administrativas 

720008135 Cleano Souza Pimenta Atividades Administrativas 

720008339 Valeska Rodrigues Garcia Atividades Administrativas 

720008532 Línia Maria Nunes De Souza Felizardo Atividades Administrativas 

720008589 Pedro Estevam De Lucena Dourado Matos Atividades Administrativas 

720008627 Euklenecy Fernandes De Oliveira Atividades Administrativas 

720008766 François Rodrigues De Alencar Atividades Administrativas 

720009271 Glacilene Pires De Sousa Damásio Atividades Administrativas 

720009396 Beatriz Bezerra Cavalcanti Leal De Melo Atividades Administrativas 

720009408 Antonio Edson Oliveira Honorato Atividades Administrativas 

720009793 Antonia Rafaela Fernandes De Carvalho Atividades Administrativas 

720010269 Eduardo Gomes Barbosa Pimentel Atividades Administrativas 

720010406 Magnus Kelly De Freitas Ribeiro Atividades Administrativas 

720010988 Natanael Santiago De Lima Atividades Administrativas 

720011153 Marcio Rogerio Dantas Atividades Administrativas 

720011234 Augusto Livio Nogueira De Morais Atividades Administrativas 

720011759 Antonio Andretti Albuquerque Da Costa Atividades Administrativas 

720011894 Andréa Emanuelle Bezerra De Oliveira Farias Atividades Administrativas 

720011897 Esther Barroso De Oliveira Atividades Administrativas 

720012325 Vilsemácia Alves Costa Atividades Administrativas 

720012427 Hemerson Rodrigo Farias Da Silva Atividades Administrativas 

720012612 Francisco Heronildes Da Silva Neto Atividades Administrativas 

720012766 Thaynara Danyelle De Oliveira Atividades Administrativas 

720012898 Samiria Lisse Jacome Da Silveira Atividades Administrativas 

720012949 Raimunda Nádia Rabelo Freires Atividades Administrativas 

720013355 Francisco Jadson Campos De Paiva Atividades Administrativas 

720013374 Carla Roberta Silva Morais Atividades Administrativas 

720013428 Poliana Emanuela Da Costa Atividades Administrativas 

720013581 Adriano De Souza Carlos Atividades Administrativas 

720013593 José Gilson De Oliveira Atividades Administrativas 

720013698 Flária Regina Brito De Oliveira Atividades Administrativas 

720013738 Diana Maria De Freitas Nunes Atividades Administrativas 

720013751 Cynthia Sonally Fernandes Ferreira Atividades Administrativas 

720014024 Thásia Rachell Maia Morais Atividades Administrativas 

720014040 Leandro Brilhante Da Costa Atividades Administrativas 

720014246 Luzia Ligianne De Oliveira Atividades Administrativas 

720014313 Samylle Ruana Marinho De Medeiros Atividades Administrativas 

720014478 Antonio Thyago Teixeira Jales Atividades Administrativas 

720014774 Samyla Alves De Oliveira Atividades Administrativas 

720014812 Alcineide Dos Santos Fernandes Atividades Administrativas 

720014842 Magnus Ronnie De Sousa Saturno Atividades Administrativas 

720014993 Cleyton Sérgio De Oliveira Barros Atividades Administrativas 

720015061 Ana Claudia Oliveira Atividades Administrativas 
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720015118 Janinne Mabel Oliveira Morais Atividades Administrativas 

720015172 Samuel Medley Bezerra Teixeira Atividades Administrativas 

720015783 Higo Freire Da Costa Atividades Administrativas 

720016147 Sergio Tony De Freitas Rego Atividades Administrativas 

720016650 Raphaell Alexandre Cavalcante Atividades Administrativas 

720016698 Ecielho Belarmino Da Costa Atividades Administrativas 

720016856 Erica De Andrade Vieira Atividades Administrativas 

720016895 Suzana De Medeiros Silva E Araujo Atividades Administrativas 

720017021 George Augusto De Lima Braz Atividades Administrativas 

720017116 Ana Karoline Araújo Nobre Atividades Administrativas 

720017201 Roberta Do Nascimento Targino Atividades Administrativas 

720017485 Ana Paula Medeiros Dos Santos Rodrigues Atividades Administrativas 

720017610 Victor Gomes De Morais Atividades Administrativas 

720017617 Tálisson Davi Noberto Xavier Atividades Administrativas 

720017693 Welbb Chaves Valdivino Atividades Administrativas 

720018031 Ítalo Alexandre Barbosa Ferreira Atividades Administrativas 

720018239 Adna Raquel De Morais Barreto Atividades Administrativas 

720018580 Clara Taís De Freitas Freire Atividades Administrativas 

720018698 Diêgo Rodrigues Soares Nogueira Atividades Administrativas 

720019668 Max Alberto Da Fonseca Atividades Administrativas 

720020101 Elza Thays Farias De Lucena Atividades Administrativas 

720003480 Aline Karoline Da Silva Araújo Bibliotecário 

720010176 Pedro Borges Silva Filho Bibliotecário 

720010210 Edicleia Dantas Ferreira Bibliotecário 

720015828 Andreia Gomes De Azevedo Bibliotecário 

720002044 Antônio Jerônimo De Sousa Alves Contador 

720005372 Ana Lenita Carlos Paiva Lucena Contador 

720007576 Francisco Das Chagas Reboucas Contador 

720009416 Jose Odair Freire Dos Santos Contador 

720010886 Nayane Kelly De Lima Pinheiro Contador 

720020097 Daniel Augusto Medeiros Da Silva Contador 

720002810 Raryson Alexandre Cavalcante Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720003798 Claudia Sampaio Rezende Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720004092 Arthur Gabriel Ferreira De Oliveira Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720005340 Annalú Guilherme Bezerra Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720006935 Sara Barroso De Oliveira Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720009898 Leonardo Araujo Pansard Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720011422 Eva Falcão Soares Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720012499 Ana Verônica Menezes De Aguiar Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720013062 Haroldo Costa Fernandes Filho Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720014605 Valmiro Godeiro Chaves Carlos Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720014836 Nícollas Belchior Lima Engenheiro de Segurança do Trabalho 

720001019 Maria Teresa Targino Macedo Silveira Engenheiro Eletricista 

720003064 Talles Amony Alves De Santana Engenheiro Eletricista 

720010266 Andrei De Abiahy Carneiro Da Cunha Braga Engenheiro Eletricista 

720015434 Filipe Gomes Dos Santos Engenheiro Eletricista 

720015770 Rodrigo César Dantas De Lima Engenheiro Eletricista 

720016915 Francisco Isaias De Sousa Costa Engenheiro Eletricista 

720020447 Luciano Duarte Medeiros Engenheiro Eletricista 

720020589 Lincoln Tomaz De Sousa Engenheiro Eletricista 

720002966 Ana Kamila Silva Azevedo Jornalista 

720008089 Robson Roger Moura Martins Jornalista 

720010399 Cibele Janine Dantas Da Silveira Jornalista 
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720012433 Camila Barreto Monteiro Jornalista 

720013755 Antonio Francisco Bruno Soares Batista Jornalista 

720016015 Bruna Carvalho De Oliveira Jornalista 

720004642 Lorena Lúcia Do Vale Vasconcelos Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720005582 Patrícia Almeida Pessoa Pereira Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720007165 Fernanda Emilly Bezerra Vieira Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720007626 Carla Michele Pereira De Souza Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720008850 Débora Menezes Da Costa Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720010012 Diana Luzia Zuza Alves Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720013130 Claudio Roberto Dantas Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720014299 Mário Luan Silva De Medeiros Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720014840 Nayanna Brunna Da Silva Fonseca Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720020010 Priscila Tavares Macêdo Técnico de Laboratório da Faculdade de  Ciências da Saúde 

720009185 Janaina Maciel De Queiroz Técnico de Laboratório da Faculdade de  Enfermagem 

720009439 Ana Karoliny Gomes De Morais Técnico de Laboratório da Faculdade de  Enfermagem 

720021042 Antonio William Do Nascimento Fernandes Técnico de Laboratório da Faculdade de  Enfermagem 

720001926 Leandro Do Nascimento Máximo 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Ciências Biológicas 

720008551 Shaline Elaide De Araújo 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Ciências Biológicas 

720014405 Heloisa Helane Almeida Silva Farias 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Ciências Biológicas 

720018418 Juliana Saldanha De Oliveira 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Ciências Biológicas 

720003366 Rafael Da Silva Fernandes 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Química 

720015195 Cristiana Paula Fernandes Moreira 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Química 

720019879 Izaias Campos Da Paixão 
Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais do Departamento de Química 

 

 

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 concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Agente Técnico Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Defender, a partir de argumentação consistente, ponto de vista acerca de uma questão controversa.” 

não pode ser considerada correta, pois, quando é citado no texto que há novos estudos e artigos recém-publicados, não 
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se trata de uma contestação do autor em relação a um fato, mas sim, a apresentação dos fatos em si mesmos. A 

alternativa “A) Proporcionar uma visão ampliada de acontecimentos relevantes, de forma clara e objetiva.” não pode ser 

considerada correta, pois, o artigo de divulgação científica, texto apresentado, é um gênero textual cuja intenção 

comunicativa é propiciar ao grande público o acesso a saberes científicos e tecnológicos, portanto, um tal conhecimento 

é transmitido ao público de forma reduzida e não ampliada, o que seria uma referência ao texto científico propriamente 

dito.  

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 Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o enunciado e o comando da questão: 

“Ser bem-sucedido ou não nessas tarefas, mostram experimentos de psicologia social, não depende apenas de bons 

argumentos. Requer saber usar os chamados atalhos mentais, atitudes que, mesmo sem ter uma relação com a ideia 

que você tenta passar, fazem ela ser aceita com mais facilidade.” (3º§) Considerando o trecho destacado anteriormente, 

assinale a alternativa que NÃO preenche corretamente a seguinte afirmação: “A forma verbal 

___________________________ se refere ao sujeito ________________________________.” 

A alternativa “C) saber usar / atalhos mentais” torna-se apropriadamente correta. Em “Requer saber usar os chamados 

atalhos mentais” , “atalhos mentais” é uma expressão empregada com a função sintática de complemento verbal direto 

e não como sujeito. A alternativa “A) fazem / atitudes” também pode ser considerada como gabarito para esta questão, 

ou seja, “atitudes” não é sujeito de “fazem”. A função do pronome relativo “que” não é a mesma do seu antecedente, 

ou seja, “atitudes” 

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

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Ed. Lucerna.  

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quanto ao conteúdo programático utilizado para elaboração de tal questão, trata-se do item “Interpretação de 

texto.” Em momento algum foi cobrado o nome específico de alguma das funções de linguagem, mas sim o efeito de 

sentido produzido no texto.  

A alternativa “B) A persuasão explícita incide sobre o ponto de vista declarado no texto a respeito da argumentação.” 

não pode ser considerada correta, pois, em  “Se dissermos que a ideia que estamos passando é amparada por um 

Prêmio Nobel (como acabamos de fazer), aumentam as chances de você se mostrar mais receptivo a ela, mesmo que 

seja um absurdo — o que, vamos deixar claro, não é o caso aqui.” há uma exemplificação em relação ao que foi dito 

antes e não uma persuasão explícita como, por exemplo, “é preciso que...” “é necessário que...”. A alternativa “C) O 

enunciador expõe, com subjetividade, explicação acerca da informação mencionada anteriormente.” não pode ser 

considerada correta, pois, trata-se de uma exemplificação hipotética e não uma elucidação ou explicação.  

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. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual,21ª ed.  
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação concessiva é corretamente expressa pela locução prepositiva “apesar de” e pela conjunção concessiva 

“embora”, que introduzem sempre uma informação vista como fato real. A representação da concessão como hipótese 

ou irrealidade é feita por meio de “ainda que”, “mesmo que”, “mesmo se”, “ainda se”.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 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. 

 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) Questionamentos sobre o poder de persuasão do ser humano.” não pode ser considerada correta, pois, 

o trecho “Persuasão é coisa de político, marqueteiro e vendedor, gente com uma habilidade natural para seduzir, 

certo?” não é o fator determinante, ou seja, o motivo, o desencadeador para a escolha do tema; mas sim, trata-se de 

um recurso linguístico para despertar a atenção do leitor, recurso pertinente à estrutura textual apresentada.  

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. 

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A) “Eles analisaram diversos estudos que mostram como o pensamento coletivo resolve melhor que o individual uma 

ampla gama de questões.” (2º§) A palavra destacada é apenas “questões” (questões constitui o complemento nominal 

"de questões", ou seja, completa o substantivo "gama”). Se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a 

advérbio, será sempre complemento nominal. Quando, porém, o termo regido de preposição estiver preso a um 

substantivo, poderemos ter complemento nominal ou adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que 

reclama complemento, será sempre abstrato. É o que ocorre com o substantivo “gama”.   “B) Ela dá as caras ao pedir 

passagem no trânsito, pleitear aumento ao chefe ou quando queremos demover a namorada de assistir àquela comédia 

romântica no cinema (ou o namorado de ver um filme de ação).”(3º§) A palavra destacada é apenas “chefe” (chefe 

constitui o complemento nominal "ao chefe", ou seja, completa o substantivo "aumento".) “D) Ela dá as caras ao pedir 

passagem no trânsito, pleitear aumento ao chefe ou quando queremos demover a namorada de assistir àquela comédia 

romântica no cinema (ou o namorado de ver um filme de ação).” (3º§) (comédia constitui o objeto indireto "àquela 

comédia romântica, ou seja, é complemento verbal do verbo assistir.) “C) A investigação desses atalhos começa com os 

estudos do psicólogo e Prêmio Nobel Daniel Kahneman, que descreveu o mecanismo rápido de tomada de decisões do 

cérebro.”(4º§) Apenas a palavra “atalhos” foi destacada (atalhos constitui o complemento nominal "desses atalhos", ou 

seja, completa o substantivo "investigação".) O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será 

sempre abstrato. É o que ocorre com o substantivo “investigação”.    

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.  
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa B) “Persuasão é coisa de político, marqueteiro e vendedor, [...]” (1º§) / “Persuadir é coisa para político, 

marqueteiro e vendedor” não há incorreção. A preservação do termo “coisa” mantém a escolha do autor do texto que, 

de acordo com o contexto, trata-se de um termo empregado como pertencente à norma padrão da língua.  

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 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

                                                                                    Argumento 

 

               Mas se todos fazem 

 

    ALVIM, Francisco. Argumento. In: MORICONI, Ítalo 

        (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de  

           Janeiro: Objetiva, 2001.  

 

O poema de Francisco Alvim foi disponibilizado tal como está transcrito acima, ou seja, na sua íntegra. O poema é 

composto de título: “Argumento” e uma única frase “Mas se todos fazem”. A fonte está também devidamente 

registrada logo abaixo do mesmo “Os cem melhores poemas brasileiros do século”. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

Organização de Ítalo Moriconi. O eu lírico não apenas afirma que “todos fazem”, mas através da expressão “mas se” 

demonstra que seu argumento está atrelado a tal condição, por isso a afirmativa IV está correta.  

Fonte: 

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

competências e habilidades em leitura. 2. ed. SP: Atual, 2012. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

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

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. 

 Marcuschi, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, Parábola Editorial. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Mafalda é surpreendida pela contra argumentação de Miguelito que a finaliza com um novo 

questionamento.” não pode ser considerada correta, pois, não há uma contra argumentação de Miguelito. O contra-

argumento consiste na refutação contra um argumento oposto, não se trata, pois, da fala de Miguelito, ele acredita 

estar repetindo o que Mafalda já havia dito utilizando, porém, um discurso próprio. A alternativa “A) há uma 

preocupação em demonstrar determinada postura crítica acerca da realidade da sociedade.” não pode ser considerada 

correta, pois, apesar da tirinha apresentar uma função social e crítica, nesse caso tal função decorre da leitura e 

inferência que o leitor é capaz de fazer de acordo com seu conhecimento de mundo, ou seja, conhecimentos: 

enciclopédico, sociointeracional, procedural, textual etc. As pistas textuais fazem com que seja reconsiderada nossa 

situação diante do texto proposto. Deste modo, o texto engloba não só o contexto, como também a situação de 

interação imediata, a situação mediata (entorno sociopolítico-cultural) e o contexto cognitivo dos interlocutores. Assim, 

não há uma demonstração, ou seja, explicitação da postura da personagem, através de um discurso. Ocorre que através 

da resposta de Miguelito é possível que o leitor acione os mecanismos anteriormente descritos para, a partir daí o leitor 
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inferir acerca de tal crítica. Portanto, ela não é demonstrada através do diálogo, conforme exige o enunciado. A 

alternativa “D) através do exercício da argumentação, Mafalda expressa de forma eficiente seu posicionamento, 

atingindo o objetivo esperado.” não pode ser considerada correta, pois, Mafalda não é entendida por Miguelito, fato 

que pode ser constatado através da sua expressão, portanto, seu objetivo comunicacional não é atingido.  

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. 

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

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

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão, a análise a ser feita não é sintática, mas sim semântica. A alternativa “D) Disse 

que iria para um lugar diferente, distante de todos os problemas que o atordoavam.” não pode ser considerada correta, 

pois, o termo “para” neste exemplo indica direção. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Ed. Nova Fronteira.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O princípio da publicidade determina que se dê transparência aos atos da Administração, ressalvado os casos de sigilo. 

Na questão em análise, o enunciado não se refere ao “dever de transparência”, e sim à “proibição de promoção pessoal” 

nas peças publicitárias, como determina o comando do art. 37, §1º da Constituição Federal. Logo, o dispositivo 

constitucional visa assegurar o princípio da impessoalidade e da moralidade.   

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Art. 37, §1º da Constituição Federal – princípio da impessoalidade. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O atributo da imperatividade determina que os atos administrativos impõem-se “independente da concordância do 

destinatário”. Diferentemente do atributo da autoexecutoriedade que determina que o ato pode ser executado “sem a 

interveniência do Poder Judiciário”. O enunciado refere-se expressamente à ausência de concordância, logo, refere-se à 

imperatividade.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Características ou Atributos do Ato Administrativo – Qualquer manual elementar de Direito Administrativo. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de conhecimentos relativos à organização administrativa. A alternativa “A” é falsa, pois a UERN não é 

órgão da Administração Direta. A alternativa “B” é falsa porque a desconcentração é fenômeno interno da pessoa 

jurídica. A alternativa “D” é falsa porque a UERN é vinculada e não subordinada à administração direta. A alternativa “C” 

é a correta posto que a UERN corresponde a modelo de descentralização administrativa, sendo pessoa jurídica de direito 

público, com natureza jurídica de autarquia fundacional.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Estatuto da UERN, vinculada à FUERN. 
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a “A” esteja correta, contudo, o verbo “prescindir”, constante da alternativa “A” significa 

“desnecessário”. Logo, a alternativa afirma que motivo e finalidade “não são necessários” como elementos de validade. 

A afirmativa é falsa. 

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Atos Administrativos 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os atos administrativos com vício quanto ao conteúdo/objeto, motivo/fundamento, e finalidade classificam-se como 

atos nulos, ou seja, atos que possuem vício grave de validade os quais não são passíveis de convalidação pela própria 

Administração.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Atos Administrativos 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se ato administrativo vinculado ou regrado aquele em que, diante da situação concreta, permite uma única 

atuação do administrador público. A discricionariedade constitui o poder conferido à Administração para, diante de 

situação concreta, escolher a atuação mais oportuna e conveniente. Na questão, o enunciado descreve situação 

hipotética em que o administrador pode escolher entre advertência ou suspensão, logo, apresenta hipótese de ato 

discricionário. 

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Atos Administrativos 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso aponta que a alternativa “C” esteja correta, contudo, não é dado ao agente público ferir o princípio da 

legalidade, ainda que sob a justificativa do interesse público. O agente público só pode atuar no limite de suas 

competências. Extrapolar a competência é forma de abuso de poder na modalidade de excesso de poder. 

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Abuso de poder. 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso aponta que a alternativa “D” esteja correta, contudo, a expedição de instruções normativas decorre do Poder 

Regulamentar e não do Poder de Polícia. 

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Poderes administrativos. 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso aponta que a alternativa “A” esteja correta, contudo, apenas o ingresso em cargo público “efetivo” depende 

de concurso. A expressão cargo público é genérica e refere-se a duas espécies: efetivos e comissionados. Logo, os cargos 

públicos podem ser providos mediante livre nomeação, quando destinados às atividades de direção, chefia e 

assessoramento.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Art. 37, inciso II, Constituição Federal. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelecem os arts. 4º e 5º da Lei Complementar n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 4º Provimento é o ato de 

preenchimento de cargo ou função pública vago, atribuindo-lhe um titular. Art. 5º São formas de provimento de cargo 

público: I - nomeação; II - promoção; III - transferência; IV - readaptação; V - reversão; VI - aproveitamento; VII - 

reintegração; VIII - recondução.” A alternativa “C” está incorreta pois se refere à exoneração. Em todas as outras 

alternativas, são elencadas formas de provimento.  

 Fonte: Lei Complementar n.º 122/1994.  

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No edital do concurso consta como conteúdos programáticos:  

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

(sejam elas a nível municipal, regional, nacional e internacional). História e aspectos geoeconômicos, históricos e 

culturais do estado do Rio Grande do Norte. 

Contudo, o conteúdo cobrado na questão implica conhecimentos relacionados à história política e da sociedade 

brasileira durante o período regencial, tema vinculado à história regional e nacional do Brasil, visto que todos os temas 

podem estar associados a vinculações históricas podendo tratar-se de questões municipais, regionais, nacionais ou até 

mesmo internacionais. 

O gabarito está correto. A Revolta da Chibata ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1910, já no período da república. 

Fonte:  

 Livro Por dentro da História. Vol. 2, Pedro Santiago, Célia Cerqueira e Maria Aparecida Pontes. 3ª edição, São 

Paulo, 2013. Ed. Escala Educacional. Páginas 147 à 151. 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No edital do concurso consta como conteúdos programáticos:  

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

(sejam elas à nível municipal, regional, nacional e internacional). História e aspectos geoeconômicos, históricos e 

culturais do estado do Rio Grande do Norte. 

Contudo, o conteúdo cobrado na questão implica conhecimentos relacionados à economia, à política e a relações 

internacionais e suas vinculações, que podem estar associadas a questões municipais, regionais, nacionais ou até mesmo 

internacionais. 

Fonte: Livro Geografia Fronteiras da Globalização, 2º Ano, Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin, 2ª 

edição, São Paulo, 2014, Ed. Ática. Página 228 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Faber Castell é a única empresa citada nas alternativas que não teve sua origem no Brasil, a transnacional em questão 

foi fundada em Stein, próximo a Nuremberg, na Alemanha, constando, porém essa opção como alternativa correta . 

Todas as demais empresas citadas tiveram origem em território nacional, mesmo a Ambev que foi adquirida pela belga 

Interbrew possui sede na cidade de São Paulo. 

Fonte: 

 http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2014/10/como-multinacionais-brasileiras-

conquistam-espaco-no-exterior.html 

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2014/10/como-multinacionais-brasileiras-conquistam-espaco-no-exterior.html
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2014/10/como-multinacionais-brasileiras-conquistam-espaco-no-exterior.html
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 http://exame.abril.com.br/negocios/album-de-fotos/as-10-maiores-multinacionais-brasileiras-segundo-a-

fundacao-dom-cabral/ 

 http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-45-companhias-brasileiras-mais-internacionalizadas 

 http://www.ambev.com.br/sobre/nossa-historia/ 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Foram apresentadas duas opções como alternativas corretas da referida questão; as opções C e D.  

Apesar de Natal, Mossoró e Parnamirim apresentarem as maiores populações do estado, a base econômica e a 

vegetação desses municípios são diferenciados. Todos estão compreendidos no domínio climático tropical sendo ele o 

tropical semiárido ou o tropical úmido ou chuvoso, entretanto o domínio vegetal abrangido por esses municípios e suas 

bases econômicas são distintas. Em Natal a economia está relacionada ao turismo, ao comércio e à indústria, o mesmo 

pode-se dizer de Parnamirim, com predomínio da vegetação litorânea e da Mata Atlântica com resquícios de Caatinga. 

Já o município de Mossoró tem sua economia pautada na extração do sal, do petróleo e do gás natural e possui a 

Caatinga como vegetação principal. 

Já a extração de sal no litoral do RN teve seu início ainda no século XVI quando os portugueses começaram sua extração 

em Macau e Areia Branca e não no século XX como consta na alternativa. 

Portanto a questão foi anulada por apresentar duas opções que podem ser consideradas como opções corretas. 

Fonte:  

 http://www.suapesquisa.com/cidadesbrasileiras/cidade_natal.htm 

 http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/geografia/ 

 http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/economia/ 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Natal 

 s://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte) 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B está correta visto que a maior parte dos países ditos subdesenvolvidos apresenta economias primárias 

pautadas em atividades relacionadas à agropecuária e ao extrativismo. 

O G 20 é formado por países subdesenvolvidos ou emergentes e também contempla nações do mundo desenvolvido 

(países ricos) como Estados Unidos, Itália, França, Canadá, Reino Unido e Japão. 

Fonte: 

 Livro Geografia Fronteiras da Globalização, 2º Ano, Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin, 

2ªedição, São Paulo, 2014, Ed. Ática. Páginas 71 e 72 

 Livro Geografia Espaço Geográfico e Globalização, 2º Ano, João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene, 2ª edição, 

São Paulo, 2014, Ed. Scipione. Páginas 55 a 65 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando pwd mostra o nome e caminho do diretório atual. Você pode usar o comando pwd para verificar em qual 

diretório se encontra (caso seu aviso de comandos não mostre isso). Esse comando é muito utilizado quando você está 

editando um arquivo na linha de comandos do Linux, e esquece o diretório em que se encontra.  O comando ls é 

utilizado para listar os itens de uma pasta/diretórios, e é semelhante do dir do MS-DOS. 

Fonte: SILVA, G. M. da - Guia FOCA GNU/Linux – Intermediário – Disponível em: 

<http://www.guiafoca.org/?page_id=240> - Acesso em: 20 Jun. 2016. - pág.: 103 

 
 
 

http://exame.abril.com.br/negocios/album-de-fotos/as-10-maiores-multinacionais-brasileiras-segundo-a-fundacao-dom-cabral/
http://exame.abril.com.br/negocios/album-de-fotos/as-10-maiores-multinacionais-brasileiras-segundo-a-fundacao-dom-cabral/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-45-companhias-brasileiras-mais-internacionalizadas
http://www.ambev.com.br/sobre/nossa-historia/
http://www.suapesquisa.com/cidadesbrasileiras/cidade_natal.htm
http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/geografia/
http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/economia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Natal
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O comando sfc “verifica a integridade de todos os arquivos protegidos do sistema e substitui as versões incorretas pelas 

corretas da Microsoft”, definição correta do comando, de acordo com o próprio comando ao ser executado. A utilização 

de opções (complementos) aumenta a eficiência do comando. Esse é o comando base, aliado a várias opções (/scannow, 

/scanfile, /offbootdir, etc. sua eficiência é aumentada). Portanto, de acordo com o enunciado a definição de função do 

comando sfc  está correta.  

 Fonte: Conheça os principais comandos do Prompt do Windows – Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-

e-tutoriais/noticia/2013/12/conhecas-os-principais-comandos-do-prompt-do-windows-veja-lista.html > - Acesso em: 20 

Jun. 2016. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A caixa de diálogo Localizar e Substituir possui três posições, a saber: Localizar, Substituir, e, Ir para (que pode ser 

Página, Seção, Linha, etc.). A combinação de teclas <CTRL> + <L> apresenta a opção Localizar. A combinação de teclas 

<CTRL> + <U> apresenta a opção Substituir. A combinação de teclas <ALT> + <CTRL> + <G> já apresenta a o item (página) 

Ir para, da caixa de diálogo Localizar e Substituir.  

 

Fonte: COX, J.; LAMBERT, J. Microsoft PowerPoint 2013 – Passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014 - pág.: 35 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A topologia em Malha se caracteriza por cada dispositivo possuir um link ponto a ponto dedicado com cada um dos 

demais dispositivos. O termo dedicado significa que o link transporta dados apenas entre esses dois dispositivos que ele 

conecta. A diferença da topologia Malha para a topologia Estrela está na utilização de um concentrador, topologia 

Estrela, que faz com que os dados trafegados na rede, sejam entregues somente ao destinatário. 

Fonte: FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. – 4ª ed.  – São Paulo: McGraw-Hill, 2008. – 

pág.: 9.  

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A Computação em Nuvem possui muitas características próprias, que definem o seu conjunto de tecnologias. Entre 

essas características podem ser citadas: Escalabilidade, Adaptabilidade, etc. Abstração da infraestrutura e distribuição 

geográfica é uma das características que exige recursos administrativos e gerenciais que permitem autonomia de gestão 

e operação entre os diversos sites. 

Fonte: TAURION, C. Cloud Computing: computação em nuvem: transformando o mundo da tecnologia da informação. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2009. – Pág.: 44 – Cap. 4. 
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Questão: 37 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A.  

Na manipulação de arquivos e diretórios no Linux, através do terminal, os comando rm, cp, e mv são muito utilizados. 

Esses comandos, quando utilizados com algumas opções aumenta sua eficiência. rm -i: remove os arquivos sem 

perguntar; cp -i: não pergunta, substitui os arquivos caso já exista; e, mv -i: substitui o arquivo de destino sem 

perguntar. A opção -i, neste caso, é comum a todos os comandos, atendendo ao solicitado no enunciado da questão. 

Fonte: SILVA, G. M. da - Guia FOCA GNU/Linux – Intermediário – Disponível em: 

<http://www.guiafoca.org/?page_id=240> - Acesso em: 20 Jun. 2016. - pág.: 106 e 107 

Questão: 39 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões do recurso não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O Sistema Operacional Linux vem ganhando muito espaço no meio empresarial ultimamente, e saber organizar os 

arquivos no computador é de suma importância para quem vai trabalhar com essa ferramenta. A organização dos 

arquivos no Linux pode ser utilizada com o uso do comando find, que procura por arquivos/diretórios no disco. O 

comando find pode procurar arquivos através de sua data de modificação, tamanho, etc através do uso de opções. 

Fonte: SILVA, G. M. da - Guia FOCA GNU/Linux – Intermediário – Disponível em: 

<http://www.guiafoca.org/?page_id=240> - Acesso em: 20 Jun. 2016. - pág.: 71 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que, na elaboração da questão, houve uma fuga do conteúdo programático previsto no edital, 

sugerindo, portanto, a anulação da mesma.  O assunto não foi abordado de forma aleatória, mas partindo de bibliografia 

específica ligada a um dos temas constantes do conteúdo programático. Ademais, tendo a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos - ECT o monopólio para correspondências pessoais, é de suma importância que este e outros 

serviços afins sejam de pleno conhecimento dos servidores públicos principalmente, pois o mesmo atesta para fins 

jurídicos que o destinatário da correspondência efetivamente a recebeu. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa / João Bosco Medeiros. 14ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2001. Capítulo 10. Serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 1. Serviços; p. 137. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alegam os recursos que a resposta correta da questão seria a alternativa "C", originalidade, pois este elemento seria 

essencial para seduzir o interlocutor e surpreender o destinatário, entre outros argumentos correlatos. O 

questionamento alega ainda que a resposta correta, redundância, passa a impressão de que o texto está fraco e vazio, 

por ficar dando voltas na mesma conclusão, mas "é um artifício permitido em casos onde fica claro que seu uso foi 

proposital, pois, quando muito bem utilizado, esse vício de linguagem consegue retificar um discurso e enriquecê-lo". A 

própria argumentação do recurso já aponta para a resposta correta, redundância, visto que é um elemento de 

linguagem utilizado conscientemente, de forma que a informação que se transmite adicionalmente proporcione melhor 

compreensão da mensagem. A alternativa “C”, originalidade, não tem qualquer conexão com o enunciado da questão. 

Quanto à alegação de discrepância na resposta correta, pois segundo autores renomados como Cipro Neto, e também o 

Grupo Virtuous - Só Português, as construções redundantes são aquelas que trazem informações desnecessárias, que 

NADA acrescentam à compreensão das mensagens, tornando a alternativa “B” inexata. No entanto, a bibliografia fonte 

da questão é bem clara quando cita a redundância como um elemento de linguagem válido para AUXILIAR NA REDUÇÃO 

DOS RISCOS DE RUÍDO NA COMUNICAÇÃO. Não é, portanto, um elemento em si mesmo nocivo à redação, visto que 
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deve ser usado com o propósito descrito no enunciado da questão, mesmo porque ainda enfatiza que não se deve cair 

no extremismo de transformá-lo em aborrecimento e falta de cuidado com a linguagem. 

No que se refere na argumentação, que a redundância “jamais poderia ser considerada uma resposta correta, pois 

mesmo que em uso restrito, como fala no enunciado da questão, fere o princípio da Concisão, que é um dos pilares da 

redação oficial”. A bibliografia fonte da questão não valida este entendimento, visto que não há um incentivo ao uso 

indiscriminado do referido elemento, mas um recurso para proporcionar MELHOR COMPREENSÃO da mensagem, 

reiterando DETERMINADAS frases, explicações e esclarecimentos. Visto a clareza do enunciado e o alinhamento com a 

bibliografia fonte, esta banca considera improcedentes os pleitos apresentados para anulação da questão. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa / João Bosco Medeiros. 14ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2001. Capítulo 12. Correspondência Comercial; 2.3. Redundância; p. 161. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mesmo o edital do Concurso assinalando “Conhecimentos gerais das rotinas administrativas” como conteúdo 

programático para o cargo de Agente Técnico Administrativo, sustentam os recursos que a questão deve ser anulada por 

não observar o Manual de Cargos, Funções e Rotinas Administrativas da UERN como parte válida deste conteúdo.  Ainda 

que não solicitado diretamente no edital, o referido Manual deve ser seguramente uma das principais fontes de estudo, 

mesmo porque trata das futuras atividades administrativas que os candidatos aprovados no Concurso deverão exercer 

no seu dia-a-dia de trabalho. Nada mais relevante, portanto. Destarte, não há qualquer motivo para anulação da 

questão. 

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Norte / Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC / 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Manual de Cargos, Funções e Rotinas Administrativas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Maio, 2010. Quadro 2; p. 10 e 11 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que, além da alternativa “B”, polivalência, as alternativas “C” e “D” (cada uma a seu tempo) 

estariam da mesma forma corretas, após discorrerem uma série de argumentações para fundamentar suas linhas de 

raciocínio. Porém, nesta questão, não há nenhuma brecha para encaixar qualquer uma das alternativas como corretas 

além da constante no gabarito, pois tanto a alternativa “C” como a “B” estão desconectadas do tema central proposto 

pelo enunciado. Somente a polivalência (qualidade daquilo que possui muitos usos ou daquele que possui muitas 

habilidades) completa corretamente o sentido da informação anterior, visto que ela é obtida quando as organizações 

utilizam uma estratégia de optar por equipes de trabalho. Desta forma, o recurso é improcedente.  

Fonte: Maria da Conceição Calmon Arruda / Regina Maria Marteleto / Donaldo Bello de Souza. Educação, trabalho e o 

delineamento de novos perfis profissionais: o bibliotecário em questão. Este artigo tem como base a dissertação de 

mestrado defendida, em agosto de 1999, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Convênio 

CNPq/IBICT – UFRJ/ECO, sob a orientação da professora Regina Maria Marteleto e a co-orientação do professor Donaldo 

Bello de Souza. (Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 3, p. 14-24, set./dez. 2000). 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a alternativa “D” também deveria ser assinalada como correta porque “traz que a carta 

circular deve ser escrita de maneira que o receptor tenha a impressão de que foi redigida ESPECIALMENTE PARA ELE, o 

que está errado porque a carta circular é uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo 

chefe da repartição ou do departamento.” Segundo a bibliografia fonte desta questão, o fato de a circular ter um caráter 

coletivo na transmissão da informação não é um fator limitante para que o redator escreva de maneira que o receptor 

(cada um deles) tenha a impressão de que foi redigida ‘especialmente para ele’. Como exemplificado na matéria 

apresentada no enunciado, a carta circular seria uma espécie de chamado para negociação do hospital com os planos de 

saúde, portanto, apesar de ter sido direcionada para diversos destinatários, o objetivo era convencer individualmente os 



 

18 

 

responsáveis por cada plano sobre a necessidade de negociação. Desta forma, a alternativa “C” é a única que 

seguramente não é uma característica da circular. Quanto à afirmação que a circular pode ser escrita em forma de carta 

ou ofício, mas não em forma de manifesto (?). Essa opção não foi abordada em nenhuma das alternativas apresentadas 

pela questão. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa / João Bosco Medeiros. 14ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2001. Capítulo 14. Técnicas e Modelos de Documentos Comerciais; 1. Conceitos e Modelos; 1.10. 

Circular; p. 217. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um dos recursos que esta banca "usou uma questão de específicos para tratar de semântica, fugindo do edital", 

solicitando análise da validade da questão e sua consequente anulação pela falta de coesão com o assunto do conteúdo 

previsto para assuntos específicos. Contudo a questão está longe de tratar somente de semântica ou ser uma simples 

interpretação de texto. No site Administradores - O Portal da Administração verifica-se que o assunto abordado na 

questão tem extrema relevância no ambiente corporativo das relações interpessoais, senão vejamos: 

"A importância da internet é atualmente indiscutível, a sua relevância para o mundo, o seu efeito multiplicador, o seu 

uso universalizado por sites, blogs, redes sociais, aplicativos entre tantas outras artimanhas proporcionadas por ela. 

Porém, 'nem tudo são flores', o uso indevido deste que hoje pode ser chamado de elemento de integração social, vem 

causando diversos danos sociais, econômicos e por que não dizer até financeiros? Recentemente, vivenciam-se os bules, 

realizado por indivíduos ou grupos que manifestam seus desafetos por uma determinada pessoa ou grupo, configurando 

crimes passiveis de penalidades. Uma vez que, com a crescente da internet, já existe um ramo do direito especializado 

em julgar casos relacionados a internet, que vão desde crimes contra o consumidor até abusos realizados contra pessoas 

físicas." (http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-das-redes-sociais/49467) 

Desta forma, nos dias atuais é de extrema importância que os segmentos administrativos de uma organização estejam 

"antenados" à forma como aqueles que representam esta organização lidam com as redes sociais. É um tema 

contemporâneo, atual, tanto que outro recurso apresentado atesta que "o texto explora bem essa questão". Não há, 

portanto, força neste pleito para suscitar a anulação da questão. 

Quanto à solicitação que a alternativa "C" seja considerada correta, uma vez que a alternativa "A" não seria coerente 

com o contexto da matéria apresentada nem representaria a que melhor demonstra a influência negativa das redes 

sociais nos relacionamentos interpessoais, pois "as redes sociais não estão provocando um processo de desumanização 

de boa parte dos usuários, muito pelo contrário, elas possibilitam a divulgação de informações humanas e sociais com 

muito mais agilidade e até mesmo facilitam no combate ao preconceito, discriminação e na busca de pedófilos." Essa 

análise poderia ser verdadeira se o texto apresentado na questão, uma narrativa real, não apontasse para o oposto 

desta argumentação. O recurso segue argumentando que a alternativa "C" é "a mais coerente e lógica do que as demais, 

pois fala sobre a sensação de solidão do usuário". Como proposto no comando da questão, o contexto apresentado na 

narrativa do texto base da questão não aponta para a questão da solidão como a que melhor demonstra a influência 

negativa das redes sociais, mas o processo de desumanização de boa parte dos usuários. 

Já outro recurso concorda que a alternativa “A” esteja certa, mas que as alternativas “C” e “D” também estariam, mas o 

tema central da questão não aborda questões inerentes à solidão e timidez dos usuários e sim a desumanização de boa 

parte dos usuários. 

Esta banca ratifica como correta, portanto, a alternativa “A”. 

Fonte: 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,670495,Os_pontos_positivos_e_negativos_das_redes_sociais,670495,3.h

tm 

 
 
 
 
 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-das-redes-sociais/49467
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,670495,Os_pontos_positivos_e_negativos_das_redes_sociais,670495,3.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,670495,Os_pontos_positivos_e_negativos_das_redes_sociais,670495,3.htm
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Cargo: Analista de Sistemas 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 20 da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 20 Ao entrar em exercício, o 

servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e 

quatro) meses, durante o qual sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função dos seguintes 

fatores: I - assiduidade; II - pontualidade; III - disciplina; IV - capacidade de iniciativa; V - produtividade; VI - 

responsabilidade; VII - probidade; VIII - interesse pelo serviço.” Pelo que se constata, a probidade e não a improbidade é 

objeto de avaliação daquele em estágio probatório.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa “A”. 
Estabelece o art. 143  da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 143 A demissão é aplicada 

nos seguintes casos: IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;”. Assim, a pena a que está 

sujeito o servidor é a de demissão e não destituição do cargo em comissão, como consta da questão. Frise-se, apenas a 

título de esclarecimento, que a questão não dá a informação de que o servidor seja detentor de cargo em comissão.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo “cultura do estupro” não é um termo recente e nem midiático, de efeito apenas jornalístico. Tem sido usado 

desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis, 

quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo “cultura 

do estupro” reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é 

cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-los. A resposta CORRETA é a letra A, pois todas as assertivas (I, 

II, III) estão corretas. Não que o fato da roupa ou do horário tirar a condição de vítima da pessoa agredida por estrupo, 

mas , segundo a cultura do estrupo, costuma-se minimizar o fato, ou mesmo, julgar também que um pouco da culpa 

recai sobre a própria vítima, por estar com roupas ou atitudes inadequadas... O crime de estupro está previsto no artigo 

213 do Código Penal Brasileiro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da 

vítima ou contra alguém que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Ou seja, não importam as 

circunstâncias, se foi contra a vontade própria da pessoa ou ela está desacordada é crime. Antes, o ato só era 

caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça.  Diante da perplexidade de todos, os 

movimentos feministas e pelos direitos humanos passaram a fazer campanhas contra a "cultura do estupro". 

A expressão "cultura do estupro" surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural 

propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais (normas, valores e práticas) em que as pessoas acabam 

naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa 

cultura é a desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e, 

muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do homem -- o que autoriza, banaliza ou alimenta diversos tipos 

de violência física e psicológica, entre as quais o estupro.   "Ela provocou”, “ela estava de saia curta”, “ela não deveria 
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sair sozinha”, “ela não deveria estar na rua naquela hora”, “ela não deveria ter bebido” ou “ela é uma mulher fácil” -- 

quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da 

famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência 

que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. 

Outra situação recorrente é quando surge a argumentação de que o homem não consegue controlar seus instintos 

diante de uma mulher por quem sente atração e, por isso, ele não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato 

brutal, a agressão, a violação fosse mera questão sexual como se a responsabilidade não fosse do agressor já que ele 

"não consegue se controlar".  A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma mulher a um animal, o 

assédio no trabalho, a cantada na rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas curtas, o silêncio e a 

omissão diante de um caso de agressão. Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a violência contra a mulher. 

São comportamentos e hábitos vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que a mulher seja vista como um 

objeto ou como alguém que vale menos. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associadas à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Crime sem denúncias e 

falta de punição. 

Fonte: 

 http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-
legislacao-atual 

 http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-
cultura-do-estupro.htm, 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html 

 Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (IPEA, 2014) 

 História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, de Georges Vigarello (Zahar, 1998) 

 http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/ 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  

A recomendação H.323 é formada por um conjunto de outros padrões e recomendações. Três padrões de protocolos 

são utilizados para controle e sinalização, que são: H.225.0; H.225.0 RAS; H.245 

Fonte: BORDIM, J. L. - Introdução à Voz sobre IP e Asterisk. – Escola Superior de Redes – RNP, 2010 – Pág.: 98 e 99 

 
 
Cargo: Arquiteto e Urbanista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão “Considerando a estrutura e conteúdo textual, pode-se afirmar acerca do título do texto que” é 

claro e objetivo, permitindo a correta identificação da resposta requerida. Para desenvolver e fundamentar os 

argumentos, é comum o emprego de recursos como comparação, exemplificação, relação de causa e consequência, 

explicação, citação, enumeração, o questionamento retórico, etc. A alternativa “D) o questionamento feito objetiva 

fortalecer o argumento exposto nos parágrafos seguintes.” não pode ser considerada correta, pois, um questionamento 

não fortalece o argumento posterior, mas sim faz refletir sobre o mesmo introduzindo-o de maneira a estimular o 

interesse do leitor.  A alternativa “A) indica de forma resumida a tese do articulista sobre o tema.” não pode ser 

considerada correta, pois, a tese não está sendo apresentada em “O que há de errado com a globalização?” A tese é a 

ideia, ou seja, o ponto de vista que será defendido no texto.  

Fonte: 

 Questão em análise.  

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html
http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/
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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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso contesta que o princípio da moralidade seja um princípio extraído dos costumes, entendendo que o mesmo 

deva ser extraído das próprias leis, contudo, o princípio da moralidade não se confunde com o princípio da legalidade. A 

moralidade administrativa é “o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração” conforme 

define Maurice Hauriou, autor de Précis de Droit Administratif., citado por todos os autores modernos do Direito 

Administrativo. O princípio da moralidade não está ligado à consciência do agente e sim ao conjunto de regras que 

podem ser observadas no âmbito da própria administração pública, portanto é extraído dos costumes da administração.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Manuais de Direito Administrativo 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso aponta que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital do Concurso - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, o Conteúdo 

Programático cita, entre tantos outros, o item 14 – “Normas brasileiras afins a projetos e obras”, fornecendo assim um 

vasto material de pesquisa num único item. Assim foi utilizada a norma “ABNT NBR 6122/2010 – Projeto e execução de 

fundações” como fonte de pesquisa e essa apresenta, a partir da página 2, uma lista de termos específicos pertinentes 

ao assunto e suas respectivas definições, termos esses conhecidos por profissionais de engenharia, arquitetura e 

construção civil em geral. Normalmente os cursos de engenharia e arquitetura possuem disciplinas específicas a um ou 

outro e diversas disciplinas coincidentes a ambos. No caso de “tipos de fundações” ambos os cursos dispõem sobre o 

assunto, em Arquitetura e Urbanismo mais especificamente em Processos de Construção, Sistemas Estruturais e 

Desenho de Instalações e Estruturas. O que varia é a forma como se disponibiliza tal conteúdo já que aí depende da 

instituição, da grade e até mesmo do professor responsável pela disciplina em questão. Assim, estando confirmado que 

o assunto abordado na questão 50 pertence a uma norma brasileira (ABNT NBR 6122/2010) e essa está citada entre um 

dos conteúdos programáticos (Normas brasileiras afins a projetos e obras), fica confirmado o gabarito e a ação recursal 

torna-se IMPROCEDENTE e não acatada. 
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Fonte: 

 ABNT NBR 6122/2010 

 http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/NBR%206122-

2010.pdf - Acessado em 20/06/2016. 

 http://docslide.com.br/documents/nbr-6122-2010-projeto-e-execucao-de-fundacoes.html - Acessado 

em 20/06/2016. 

 https://pt.scribd.com/doc/144215582/NBR-6122-2010-Projeto-e-Execucao-de-Fundacoes - Acessado 

em 20/06/2016. 
 
 
Cargo: Atividades Administrativas 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão “Considerando a estrutura e conteúdo textual, pode-se afirmar acerca do título do texto que” é 

claro e objetivo, permitindo a correta identificação da resposta requerida. Para desenvolver e fundamentar os 

argumentos, é comum o emprego de recursos como comparação, exemplificação, relação de causa e consequência, 

explicação, citação, enumeração, o questionamento retórico, etc. A alternativa “D) o questionamento feito objetiva 

fortalecer o argumento exposto nos parágrafos seguintes.” não pode ser considerada correta, pois, um questionamento 

não fortalece o argumento posterior, mas sim faz refletir sobre o mesmo introduzindo-o de maneira a estimular o 

interesse do leitor.  A alternativa “A) indica de forma resumida a tese do articulista sobre o tema.” não pode ser 

considerada correta, pois, a tese não está sendo apresentada em “O que há de errado com a globalização?” A tese é a 

ideia, ou seja, o ponto de vista que será defendido no texto.  

Fonte: 

 Questão em análise.  

 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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Ele faz tremer a integração europeia, uma ideia que nasceu nos anos 1950 para evitar novas guerras e 

tragédias no continente.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão, seria 

necessário assinalar o trecho que NÃO apresentasse estratégia de coesão referencial. Para que constitua um texto na 

modalidade escrita forma da língua, é necessário que as ideias se articulem em um todo significativo. Pode-se construir 

essa articulação, ou coesão, por meio de vários recursos. A coesão referencial se constrói pela menção de elementos 

que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto. Esses recursos tanto podem se referir, por antecipação, a 

elementos que serão citados na sequência do texto (catáfora), quanto podem retomar elementos já citados no texto ou 

que são facilmente identificáveis pelo leitor (anáfora). Na alternativa em análise, o pronome “que” retoma, faz 

referência ao termo “ideia”. 

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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 

 

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/NBR%206122-2010.pdf
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/NBR%206122-2010.pdf
http://docslide.com.br/documents/nbr-6122-2010-projeto-e-execucao-de-fundacoes.html
https://pt.scribd.com/doc/144215582/NBR-6122-2010-Projeto-e-Execucao-de-Fundacoes
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A norma, a que obedeço, nem sempre foi cumprida por todos.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado da questão requer o conhecimento da função sintática do termo destacado “que”. Em “Nos Estados Unidos, 

Donald Trump leva a candidatura presidencial republicana com uma plataforma paranoica, que prevê proibir a entrada 

de muçulmanos no país, deportar 11 milhões de ilegais e erguer um gigantesco muro na fronteira com o México.”(1º§) o 

termo destacado exerce como função sintática “sujeito” da oração assim como em “B) Eu via um homem que havia 

desistido dos seus sonhos.” Já na frase expressa na alternativa “C”, o “que” funciona como objeto indireto do verbo 

“obedecer”. A alternativa “A) Tal decisão seria um equívoco, que a comissão rejeita.” não pode ser considerada correta, 

pois, o pronome relativo “que” aqui exerce a função sintática de objeto direto do verbo “rejeitar”. 

Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O grau superlativo relativo denota que, em comparação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade, um 

se sobressai por possuí-la em grau maior ou menor que os demais. A alternativa “D) expressões que intensificam o 

poder de persuasão do pensador citado sobre os demais pensadores da Grécia antiga.” não pode ser considerada 

correta, pois, em  “De todos os grandes pensadores da Grécia antiga, Aristóteles (384-322 a.C.) foi o que mais 

influenciou a civilização ocidental.” é estabelecida uma comparação em relação à totalidade dos “grandes” pensadores, 

já na alternativa “D” a referência é feita aos “demais pensadores”, ou seja, não apenas aos grandes , mas a todos os 

pensadores.  

A alternativa “B) colocação objetiva da qual depreende-se ser Aristóteles o maior pensador grego de todos os tempos.” 

não pode ser considerada correta, pois, a informação apresentada possui grau de subjetividade ao expressar a 

referência feita a Aristóteles.  

Fonte:  

 O próprio texto.   

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Lexikon. 

 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Tal porção do sujeito – o jovem bruto –, segundo ele, é formada pelos estados mentais de cada 

pessoa.” (texto II) não pode ser considerada correta, pois, o posicionamento apresentado não provém do enunciador, 

mas o enunciador faz uma citação do posicionamento de outrem.  

Fonte: 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. 

 Marcuschi, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, Parábola Editorial. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) indicam que a finalidade do texto não é apenas descritiva, pois através de uma linguagem metafórica é 

possível estabelecer vínculos entre os elementos apresentados e indagações existenciais.” não pode ser considerada 

correta, pois, os elementos apontados tais como “variedade de cores e tons, as conversas dos pássaros, as “folhas ainda 

moles” das mangueiras” são imagens descritivas não tendo como finalidade demonstrar o oposto. 

Fonte: 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. 

 Marcuschi, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, Parábola Editorial. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa C) “acordam todos os dias com mil perguntas e não sei se chegam à noite com alguma resposta.” não pode 

ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Nos dois últimos parágrafos, a autora demonstra 

determinado obstáculo, oposição, para continuar o que consegue realizar no primeiro plano. Tal efeito de sentido é 

demonstrado marcadamente através da expressão presente em:” a indicação para a alternativa correta é o emprego de 

uma expressão que demonstra o obstáculo citado, e não o obstáculo propriamente dito. Tal expressão pode ser 

encontrada em A) “Sinto, porém, que tudo isso por onde vão meus olhos, ao subirem do vale à montanha, ...” através da 

conjunção “porém” que expressa uma oposição. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Ed. Nova Fronteira. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso contesta que o princípio da moralidade seja um princípio extraído dos costumes, entendendo que o mesmo 

deva ser extraído das próprias leis, contudo, o princípio da moralidade não se confunde com o princípio da legalidade. A 

moralidade administrativa é “o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração” conforme 

define Maurice Hauriou, autor de Précis de Droit Administratif., citado por todos os autores modernos do Direito 

Administrativo. O princípio da moralidade não está ligado à consciência do agente e sim ao conjunto de regras que 

podem ser observadas no âmbito da própria administração pública, portanto é extraído dos costumes da administração.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Manuais de Direito Administrativo 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A aposentadoria de um servidor é ato vinculado, posto que diante da situação fática a Administração não possui 

margem de escolha de agir ou não agir. Nas demais hipóteses apontadas a Administração decide se pratica ou não o ato, 

logo, as demais alternativas apresentam-se como atos discricionários.   

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Atos Administrativos 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do tema servidores públicos. A assertiva “A” é verdadeira, pois o conceito de “cargo público” é 

exatamente a denominação dada ao vínculo estatutário. A expressão “estatutário” não se confunde com a expressão 

“efetivo”. O Estatuto dos servidores abrange todos os cargos públicos e estes se dividem em “efetivos” e 

“comissionados”. Já a denominação “emprego público” corresponde ao regime de trabalho celetista. A assertiva “B” é 

falsa posto que a expressão “função pública” é genérica, corresponde a expressão “atividade administrativa” e pode 

estar ligada ao regime estatutário, celetista ou ao regime administrativo especial dos contratos temporários. A assertiva 

“C” é falsa, posto que o ingresso em “emprego público” depende sempre de concurso público, conforme previsto no art. 

37, inciso II da Constituição Federal. A assertiva, “D” é falsa, pois o verbo “prescindir” significa “dispensar”.  
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Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Distinção entre cargo, emprego e função pública. 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 67 da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 67 Além do vencimento e das 

vantagens previstas nesta Lei, são atribuídas aos servidores todas as gratificações e adicionais, de caráter geral e 

específicos, concedidas legalmente até a implantação deste novo regime jurídico. § 1º. São consideradas de caráter 

geral as seguintes gratificações e adicionais: I - gratificações: a) de representação; b) de função; c) pela participação 

em órgão de deliberação coletiva; d) natalina; e) outras que venham a ser criada por lei. II - os adicionais: a) por tempo 

de serviço; b) pelo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa; c) por serviços  extraordinários; d) férias; e) 

outras que venham a ser criadas por lei.” O que se constata da norma é que são diferentes os adicionais e as 

gratificações e, por tempo de serviço, o servidor faz jus a adicional e não a gratificação.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Esta Lei dispõe sobre o regime 

jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte e das autarquias e fundações públicas 

estaduais, na forma do artigo 28 da Constituição, e institui o respectivo Estatuto.” Portanto, apenas a alternativa 

indicava no gabarito estava correta, pois era a única completa.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” está incorreta, pois em desacordo com o art. 12 da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho 

de 1994. As alternativas “B” e “D”, ao contrário da fundamentação dos recursos, estão em perfeita consonância com o 

artigo 11 da mesma lei, a saber: “Art. 11 O concurso tem prazo de validade até 02 (dois) anos, prorrogável uma única 

vez por igual período. § 1º. Os candidatos aprovados em concurso público correspondentes ao número de vagas 

anunciadas no edital terão direito subjetivo à nomeação durante o respectivo prazo de validade, salvo situações de 

interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, após manifestação do setor jurídico do 

órgão ou entidade, cujas razões deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE)”, com a sua redação dada pela 

Lei Complementar nº 303, de 9 de setembro de 2005.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 20 da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 20 Ao entrar em exercício, o 

servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e 

quatro) meses, durante o qual sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função dos seguintes 

fatores: I - assiduidade; II - pontualidade; III - disciplina; IV - capacidade de iniciativa; V - produtividade; 

VI - responsabilidade; VII - probidade; VIII - interesse pelo serviço.” Pelo que se constata, a probidade e não a 

improbidade é objeto de avaliação daquele em estágio probatório.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C, pois o mecanismo de incentivos fiscais da Lei Rouanet é uma forma de estimular o apoio 

da iniciativa privada ao setor cultural. Ou seja, o Governo abre mão de parte dos impostos (que recebe de pessoas físicas 

ou jurídicas), para que esses valores sejam investidos em projetos culturais que ajudam a mudar e até transformar o 
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cenário da comunidade. O proponente (neste caso, a Fundação Cultural de Curitiba) apresenta uma proposta cultural ao 

Ministério da Cultura (MinC) e, depois de aprovada a proposta, o proponente é autorizado a captar recursos junto a 

pessoas físicas pagadoras de Imposto de Renda (IR), que apresentam declaração completa, ou empresas tributadas com 

base no lucro real visando a execução do projeto. Os agentes incentivadores que apoiarem o projeto poderão ter o total 

do valor desembolsado deduzido do imposto devido (artigo 18), dentro dos percentuais permitidos pela legislação 

tributária. Empresas, até 4% do imposto devido; Pessoas físicas, até 6% do imposto devido. O incentivo não altera o 

valor a pagar ou a restituir do seu Imposto de Renda, apenas redireciona parte do imposto para o projeto escolhido, 

contribuindo para a cultura e promovendo o desenvolvimento do cidadão. 

Benefícios para quem apoia: Para as empresas: possibilidade de agregar valor à marca por meio do apoio a uma 

iniciativa que valoriza a cultura na cidade, promove o desenvolvimento cultural e gera aproximação com a comunidade 

(mostrar-se realmente sustentável); possibilidade de aproximar o relacionamento com clientes e atrair novos clientes 

por meio do vínculo da sua marca com projetos de valor; projeção da marca da empresa nos materiais de divulgação dos 

projetos. 

Para a pessoa física: Protagonismo individual: o doador fazendo a diferença na prática, contribuindo para a 

disseminação da cultura e promovendo o fácil acesso à comunidade. Custo zero: incentivos 100% dedutíveis do Imposto 

de Renda, dentro do limite de 6% do imposto devido. O apoio à cultura não é exclusivo do governo. Além do mais,  os 

agentes incentivadores que apoiarem o projeto cultural não se chamam mecenas. E nem  poderão ter o total do valor 

desembolsado retirado através dos lucros apresentados no evento cultural. 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/06/1786453-nao-havia-fiscalizacao-por-parte-do-minc-diz-

policia-federal.shtml 

 http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-cultura/leiRouanet/como-funciona  

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm 

 http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-cultura/leiRouanet/como-funciona  

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm 

 politica.estadao.com.br/blogs/fausto.../pf-deflagra-operacao-contra-fraude-na-lei-rouane... 

 www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-cultura/leiRouanet/como-funciona 

 spotniks.com/os-12-projetos-mais-bizarros-aprovados-pela-lei-rouanet/ 

 tarabori.jusbrasil.com.br/.../lei-rouanet-um-meio-legalizado-de-desvio-de-verbas-publ... 

 veja.abril.com.br/noticia/brasil/pf-faz-operacao-contra-fraudes-na-lei-rouanet 

 www1.folha.uol.com.br/.../1786401-pf-deflagra-operacao-para-investigar-desvio-de-rec... 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “cultura do estupro” não é um termo recente e nem midiático, de efeito apenas jornalístico.  Tem sido usado 

desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis, 

quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo “cultura 

do estupro” reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é 

cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-los. A resposta CORRETA é a letra A, pois todas as assertivas ( 

I, II, III) estão corretas. Não que o fato da roupa ou do horário tirar  a condição de vítima da pessoa agredida por estrupo, 

mas , segundo a cultura do estrupo, costuma-se minimizar o fato, ou mesmo, julgar também que um pouco da culpa 

recai sobre a própria vítima, por estar com roupas ou atitudes inadequadas... O crime de estupro está previsto no artigo 

213 do Código Penal Brasileiro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da 

vítima ou contra alguém que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Ou seja, não importam as 

circunstâncias, se foi contra a vontade própria da pessoa ou ela está desacordada é crime. Antes, o ato só era 

caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça.  Diante da perplexidade de todos, os 

movimentos feministas e pelos direitos humanos passaram a fazer campanhas contra a "cultura do estupro". 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/06/1786453-nao-havia-fiscalizacao-por-parte-do-minc-diz-policia-federal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/06/1786453-nao-havia-fiscalizacao-por-parte-do-minc-diz-policia-federal.shtml
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-cultura/leiRouanet/como-funciona
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A expressão "cultura do estupro" surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural 

propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais (normas, valores e práticas) em que as pessoas acabam 

naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa 

cultura é a desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e, 

muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do homem -- o que autoriza, banaliza ou alimenta diversos tipos 

de violência física e psicológica, entre as quais o estupro.   "Ela provocou”, “ela estava de saia curta”, “ela não deveria 

sair sozinha”, “ela não deveria estar na rua naquela hora”, “ela não deveria ter bebido” ou “ela é uma mulher fácil” -- 

quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da 

famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência 

que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. 

Outra situação recorrente é quando surge a argumentação de que o homem não consegue controlar seus instintos 

diante de uma mulher por quem sente atração e, por isso, ele não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato 

brutal, a agressão, a violação fosse mera questão sexual como se a responsabilidade não fosse do agressor já que ele 

"não consegue se controlar".  A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma mulher a um animal, o 

assédio no trabalho, a cantada na rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas curtas, o silêncio e a 

omissão diante de um caso de agressão. Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a violência contra a mulher. 

São comportamentos e hábitos vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que a mulher seja vista como um 

objeto ou como alguém que vale menos. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associadas à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Crime sem denúncias e 

falta de punição. 

Fonte: 

 http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-
legislacao-atual 

 http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-
cultura-do-estupro.htm, 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html 

 Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (IPEA, 2014) 

 História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, de Georges Vigarello (Zahar, 1998) 

 http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/ 
 
Questão: 28 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões do recurso não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Conteúdo Programático para esse concurso constava: CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS 

CARGOS/ESPECIALIDADES) Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 

literatura e suas vinculações históricas. História e aspectos geo- econômicos, históricos e culturais do Estado do Rio 

Grande do Norte. Como é um assunto constantemente veiculado nas mídias e tema de debates também constante, 

portanto um assunto atual. 

A resposta CORRETA é a letra A. Nos últimos anos, organizações que defendem os direitos da criança e do consumidor 

vêm pressionando órgãos legisladores para acabar com a publicidade infantil. Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda) publicou a Resolução 163 que reforça o entendimento presente no Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que proíbe a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da falta de 

experiência da criança. Ela define como abusiva toda a publicidade e comunicação mercadológica direcionada à criança 

com a intenção de persuadi-la para a compra de um produto ou serviço. Pela primeira vez o tema da abusividade de 

publicidade voltada ao público infantil chegou a um tribunal superior. Mas isso quer dizer que agora toda publicidade 

http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual
http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html
http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/
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destinada a esse público vai ser proibida? Não, pois a decisão do STJ não tem poder de lei. Ela deve influenciar futuras 

decisões de juízes de primeira instância e servir como precedente para todo o mercado alimentício. É provável que a 

repercussão influencie na atuação das empresas no país (para evitar processos) e dê mais força para ações judiciais 

movidas por consumidores. A legislação brasileira é considerada muito avançada em relação à proteção à infância. O 

artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente a proteção a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O 

conteúdo exibido pela mídia e pela publicidade comercial tem regulação em artigos do Código de Defesa do Consumidor 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para defensores da proibição, as crianças precisam ser protegidas 

porque estão mais vulneráveis e suscetíveis à persuasão da mensagem publicitária para o consumo. Isso porque elas 

vivenciam uma fase peculiar de desenvolvimento psicológico e as mensagens provenientes da mídia possuem um 

grande peso na formação dos referenciais de mundo de uma criança.  

Fonte: 

  http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/ 

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm 

 www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_227_.asp 

 www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constituicao-federal-de-1988 

 www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura... 

 www.guiadedireitos.org › Segurança e Justiça 

 congressoemfoco.uol.com.br › Opinião › Colunistas 

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta Correta é a letra A. Cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no País podem viajar pelo Mercosul e 

Estados Associados sem passaporte. Basta apresentar a carteira de identidade (RG). Os países são: Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O  fato de não ter entrado em detalhes sobre as 

condições em que deve estar o RG, não torna a assertiva inadequada ou incorreta. O passaporte é o documento 

obrigatório para a entrada de estrangeiros em um país, mas ele não despensa os demais documentos. No Brasil, tem 

validade de cinco anos (para crianças menores de quatro anos, o prazo varia de acordo com a idade) e pode ser 

solicitado por brasileiros natos ou naturalizados, em qualquer unidade ou no site da Polícia Federal . Em algumas 

unidades da Polícia Federal é necessário o agendamento com antecedência. Para realizá-lo é preciso já ter feito a 

solicitação do documento. Mais detalhes podem ser encontrados no site da Polícia Federal. Em caso de renovação, 

também é necessário levar o passaporte anterior, ou será cobrada a taxa específica. Em 2006, o Brasil passou a emitir 

novo passaporte, com mudanças de formato, cor e 16 novos itens de segurança, para atender às normas internacionais 

estabelecidas pela ICAO/ONU (Organização de Aviação Civil Internacional). O antigo pode ser usado até a data de 

validade emitida no documento.  

Fonte: 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-

falha-em-maquina 

 http://egali.com.br/2015/egali/pt/blog/passaporte-brasileiro-entenda-como-funciona/ 

 http://www.brasil.gov.br/turismo/2011/12/passaporte-e-obrigatorio-em-viagens-para-fora-do-mercosul  

 http://www.brasil.gov.br/turismo/2011/12/passaporte-e-obrigatorio-em-viagens-para-fora-do-mercosul  

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/
http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/requerer-passaporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-falha-em-maquina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-falha-em-maquina
http://egali.com.br/2015/egali/pt/blog/passaporte-brasileiro-entenda-como-funciona/
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status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso solicita conhecimentos sobre "Noções de sistema operacional para ambientes Linux e Windows". O 

comando da questão é claro ao abordar um conteúdo pertinente ao que foi especificado no edital do concurso, haja 

vista que o tipo de licença e as liberdades preconizadas por esta são conceitos básicos e fundamentais sobre o Sistema 

Operacional em questão. A única opção que não representa uma liberdade defendida pela entidade criadora da GPL é " 

Estudar como o programa funciona, porém não é permitido qualquer adaptação", pois nos Sistemas Operacionais Linux 

é permitido o estudo do sistema como um programa assim como também é permitida a adaptação do mesmo às 

necessidades do usuário. 

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito preliminar. 

Fonte: http://www.infowester.com/historia_linux.php 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso solicita conhecimentos sobre "Noções de sistema operacional para ambientes Linux e Windows". A 

questão exibe quatro afirmativas referentes a comandos Linux que devem ser julgadas como verdadeiras e falsas. O fato 

da quarta afirmativa apresentar um comando que não pertence ao Sistema Operacional Linux não invalida a questão, 

pois a afirmativa está incorreta afinal o comando para exibir o caminho completo do diretório atual é o pwd e não o 

comando dir como consta na afirmativa. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito preliminar. 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/comandos-importantes-linux/23893 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.infowester.com/historia_linux.php
http://www.devmedia.com.br/comandos-importantes-linux/23893
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- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre aspectos conceituais quanto às características, natureza, finalidade, evolução, níveis e 

departamentalização das Organizações. 

Todas as alternativas versam sobre referidos aspectos conceituais básicos e, exceção para a alternativa A, estão 

corretas, conforme bibliografia mencionada a seguir. 

A alternativa D contém outras classificações das organizações. Em que pese estarem diferentes dos conceitos contidos 

nos argumentos apresentados, as mesmas estão corretas e foram baseadas na mesma bibliografia existente em referido 

argumento só que em páginas diferentes. 

Uma Organização Não Governamental-ONG, como o próprio nome diz, não dependem de recursos públicos para 

existirem. Entretanto, não há impedimento legal de que as mesmas recebam recursos públicos a título de subvenção, 

mas para isso, faz-se necessário que referidas entidades preexistam e estejam em regular funcionamento, comprovando 

experiência prévia efetiva de seu objeto. 

Fonte: Chiavenato, Idalberto. Administração nos novos tempos. – 2ª. Ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2004. ISBN 85-352-

1443-7. Pag.: 8 a 11. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas estão corretas, tendo sido elaboradas de forma a evitar discussões ideológicas e metodológicas 

frente às inúmeras discussões conceituais existentes. 

ALTERNATIVA I: 

Referida alternativa contém definição objetiva e ampla  de Classificação Funcional de Documentos, estando de acordo 

com inúmeras bibliografias que tratam do assunto, tendo sido uma transcrição literal  do conteúdo existente na 

bibliografia mencionada a seguir. 
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ALTERNATIVA II: 

Na Classificação Organizacional de documentos, podem ser adotadas metodologias diferenciadas para se agrupar 

documentos. A PRINCIPAL (e não única) é adotar a descentralização dos documentos, onde cada órgão ou departamento 

mantenha seus próprios arquivos.  

Referida questão não é taxativa quanto à forma de  agrupar documentos para fins arquivísticos, haja vista deixar claro 

tratar-se da Principal forma e não da única forma. 

 ALTERNATIVA III: 

Referida questão aborda o problema existente  na Classificação por Assunto de documentos, onde é comum adotar-se 

um exaustivo esquema de assunto quando da elaboração  do Plano de Classificação. Em sendo necessário adotar este 

exaustivo esquema, a Classificação Funcional ou a Classificação Estrutural (Por Estrutura) seria mais eficiente. Por isso, 

defende-se, DENTRO DA PERSPECTIVA INTEGRADA À AVALIAÇÃO,  a classificação funcional. 

Não há erro nesta questão, mas tão somente um tratamento mais  profundo sobre qual classificação deve ser adotada 

quando se observa uma grande gama de assuntos e se deseja  adotar uma Perspectiva Integrada à Avaliação. 

A esse respeito, vide bibliografia mencionada a seguir. 

Fonte: Cruz, Emília Barroso. Manual de gestão de documentos / Texto de Emília Barroso Cruz. - . ed. rev. e atual.- Belo 

Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2013. 146 p.; 30 cm. – (Cadernos 

Técnicos do Arquivo Público Mineiro; n.3) ISBN: .978-85-99528-76-1. PAG. 32 A 33 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Efetuando-se uma interpretação da essência do conteúdo do item III, a mesma diz que as empresas devem buscar ter 

regras claras e estarem preparadas para lidar com conflitos organizacionais, fazendo com que o local de trabalho 

favoreça o surgimento de ambiente condizente com a saúde física e mental do funcionário.  

Referida questão é transcrição literal do contido na bibliografia citada a seguir. 

Fonte: Chiavenato, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações – 3ª. Ed. – Rio de 

janeiro: Elsevier, 2010. ISBN 978-85-352-3754-2. Pag.: 443. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em referida argumentação deixa claro que a alternativa A está incorreta por não haver a fase de incineração. Realmente, 

a Alterativa A está incorreta por não existir a fase de incineração e pelo fato de a gestão de documentos ser composta 

de apenas 3 fases. 

A resposta desta questão é a alternativa “A”. 

Fonte: Cruz, Emília Barroso. Manual de gestão de documentos / Texto de Emília Barroso Cruz. - . ed. rev. e atual.- Belo 

Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2013. 146 p.; 30 cm. – (Cadernos 

Técnicos do Arquivo Público Mineiro; n.3) ISBN: .978-85-99528-76-1. PAG. 19 A 22. 

 2.3 As Três Etapas da Gestão de Documentos 

James Rhoads (1989) divide a gestão de documentos em três fases, quais sejam, produção, utilização e destinação. 

1a Fase - Produção de documentos: Esta fase é particularmente importante. Visa: 

a) prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o volume dos documentos 

a serem manipulados, controlados, armazenados e destinados; 

(...) 

2a Fase - Utilização dos documentos: Envolve o controle, uso e armazenamento de documentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades de uma organização. A segunda fase abrange medidas para assegurar: 

(...) 

3a Fase - Destinação dos documentos: É uma fase crítica, pois envolve decisões sobre quais documentos devem ser 

preservados permanentemente como memória do passado de uma nação. Além disso, define-se por quanto tempo os 

documentos, destinados à eliminação, devem ser retidos por razões administrativas ou legais. 
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Questão: 46 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões do recurso se tonaram prejudicadas vez que o gabarito publicado é a alternativa B. 

Fonte: Femenick, Tomislav R. (Coord.) - Fundamentos, Métodos e Práticas do Orçamento Empresarial.  São Paulo: Ipep / 

Natal: Facen, 2006. 

 1. FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DE ORÇAMENTO 

Os sistemas orçamentários são instrumentos que contêm planos de negócios para a empresa, compreendendo 

planejamento e controle das operações e dos resultados da organização. Neles estão estratificadas as opções de metas e 

objetivos escolhidos para a vida futura da empresa. É assim que devem ser vistos; uma complexa rede de táticas, de 

determinações e de uso de recursos, voltados para o crescimento da empresa. 

1.2 Custos - Se a função orçamento tem como objetivo principal relacionar os dados contábeis ao desenvolvimento 

organizacional, auxiliando o processo de tomada de decisão, a projeção e o controle dos custos compreende a parte 

maior de gestão empresarial, focada no controle financeiro.  

1.3 Receita - O projeto orçamentário faz a previsão das receitas orientado pelo nível estimado das vendas, para isso 

considerando quais os produtos vendidos pela empresa, qual o volume das vendas e em que data se dará o recebimento 

dos valores respectivos. Esta é uma das fases mais difíceis do processo, pois exige que se anteveja as vendas futuras 

tendo apenas informações do presente.  

2. O CONJUNTO ORÇAMENTÁRIO - Nessas circunstâncias, o Orçamento pode ser definido como uma ferramenta que 

canaliza os recursos utilizados pelos diversos departamentos que constituem a empresa, com a finalidade de controlar 

os resultados, através de comparativos de resultados monetários relacionados a um histórico financeiro e operacional 

da instituição e uma visão estratégica dos objetivos futuros. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao se referir ao planejamento, a questão D não estabeleceu uma subdivisão do mesmo. Referido termo foi tratado em 

sentido global. Dentro do planejamento existem etapas a serem cumpridas e uma delas é avaliar para verificar a 

adequação do que foi executado e a necessidade de se adotar medidas de aperfeiçoamento do planejamento. 

Esta questão é transcrição literal do contido na bibliografia mencionada a seguir.  

Fonte: Chiavenato, Idalberto. Administração nos novos tempos. – 2ª. Ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2004. ISBN 85-352-

1443-7. Pag.: 193 a 197, 281 a 283, 385 a 387, 512 e 513. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme se observa, a Tabela de Temporalidade é apenas um instrumento utilizado para classificação de documentos, 

inclusive quando se adota a Classificação por Assunto. Ela não tem uma finalidade em si mesma. 

Quando da elaboração da questão, objetivando minimizar possíveis entendimentos divergentes, foi efetuada consulta a 

documentos oficiais do Governo Federal e de inúmeros Governos Estaduais, além de bibliografias reconhecidas no meio 

acadêmico. Dentre os documentos oficiais do Governo Federal, foi efetuada consulta ao MANUAL DE GERENCIAMENTO 

DE DOCUMENTOS E UTILIZAÇÃO DO CPROD. NET DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Este, 

bem como outros documentos oficiais e bibliografias reconhecidas no meio acadêmico, seguem as Resoluções do 

CONARQ. 

Fonte: 

De referido Manual cumpre transcrever: 

1.3 Classificação, Avaliação, Eliminação, Transferência e Recolhimento de Documentos 

1.3.1 Classificação 

[...] 

A classificação por assunto é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma de 

agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, 

transferência, recolhimento e acesso a esses documentos. 
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No Código de Classificação, os assuntos encontram-se hierarquicamente distribuídos, conforme a atuação específica da 

Instituição, ou seja, atividade meio ou atividade fim. 

Atividade - fim: atividade que uma instituição leva a efeito para o desempenho de suas atribuições específicas (códigos 

de 100 a 800 e suas subdivisões) 

[...] 

Deve-se observar as subdivisões das classes, pois assim estaremos proporcionando o maior nível de detalhamento 

possível. 

Exemplo: 

· Processo 1258/80 

· assunto: penalidades disciplinares 

· Código 025.12 

· Conclusão do processo: 04/10/2001 

· Arquivamento na unidade: 05/10/2001 

· Prazo de guarda 05 anos corrente: 05/10/2006 

NOTA: Para maiores detalhes quanto a classificação e avaliação de documentos, consultar o Plano de Classificação e a 

Tabela de Temporalidade de documentos, que estão à disposição no Arquivo Central e na Intranet. 

(Grifo do Professor) 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A bibliografia citada em argumento se refere apenas a uma visão empresarial. Não se discuti responsabilidades (se 

privada ou pública). 

Contudo, desde 1937, com a adoção de uma visão macroeconômica Keynesiana, sabe-se que a ação governamental, 

principalmente em infraestrutura é vital para uma boa logística. Não há como ter uma boa logística sem uma 

infraestrutura de transporte condizente. 

Assim, no modelo econômico adotado no Brasil, onde o Estado tem a responsabilidade de manter a infraestrutura de 

transporte, não há como considerar a alternativa D incorreta. 

Questão elaborada com base no Caderno Didático: Fundamentos da Logística do Instituto Federal do Paraná para o 

Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil. 2012, disponível no site:  

Fonte: http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/fundamentos_logistica.pdf 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
ALTERNATIVA A: 

A classificação documental quanto ao uso denominada: Teoria das três idades se baseia no ciclo vital dos documentos. 

Assim, a primeira idade “Arquivo Corrente” corresponde à produção do documento e à finalização do seu objetivo e a 

sua guarda. Nessa idade, ainda não há possibilidade de ampla consulta (pois o documento está sendo elaborado/ 

finalizado), ainda se encontra na fonte geradora, por isso a consulta é exclusiva de referida fonte, que está gerando e 

finaliando o documento.   

ALTERNATIVA B: 

A classificação documental quanto ao uso denominada: Teoria das três idades se baseia no ciclo vital dos documentos. 

Assim, a terceira idade “Arquivo Permanente”, considerando o ciclo vital dos documentos, constitui-se de documentos 

produzidos a muitos anos e que devem ser preservados por questões legais, históricas, etc. 

ALTERNATIVA C: 

A classificação documental quanto ao uso denominada: Teoria das três idades se baseia no ciclo vital dos documentos. 

Assim, a segunda idade “Arquivo Intermediário”, considerando o ciclo vital dos documentos, constitui-se de documentos 

originários de arquivo corrente, com uso pouco freqüente, que aguardam destinação final. Os documentos são 

conservados por razões administrativas, legais ou financeiras. É uma fase de retenção temporária que se dá por razões 

de precaução. 

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/fundamentos_logistica.pdf
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ALTERNATIVA D: 

Essa alternativa está errada, pois inverte a essência da Teoria das Três Idades, que efetua a classificação quanto ao uso 

dos documentos. Observa-se que é a primeira idade que condiciona as idades seguintes e não o contrário. Para que essa 

alternativa ficasse correta ela deveria ser escrita da seguinte forma: 

“Cada uma dessas fases implica procedimentos técnicos diferenciados e, como em uma reação em cadeia, o tratamento 

dispensado aos documentos na idade corrente condiciona diretamente o desempenho das atividades arquivísticas nas 

segunda e terceira idades.” 

A respeito da Teoria das Três Idades, vide bibliografia a seguir: 

Fonte: Cruz, Emília Barroso. Manual de gestão de documentos / Texto de Emília Barroso Cruz. - . ed. rev. e atual.- Belo 

Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2013. 146 p.; 30 cm. – (Cadernos 

Técnicos do Arquivo Público Mineiro; n.3) ISBN: .978-85-99528-76-1. Pag. 19 

 

 
Cargo: Bibliotecário 
 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “cultura do estupro” não é um termo recente e nem midiático, de efeito apenas jornalístico. Tem sido usado 

desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis, 

quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo “cultura 

do estupro” reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é 

cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-losA resposta CORRETA é a letra A, pois todas as assertivas ( I, 

II, III) estão corretas. Não que o fato da roupa ou do horário tirar  a condição de vítima da pessoa agredida por estrupo, 

mas , segundo a cultura do estrupo, costuma-se minimizar o fato, ou mesmo, julgar também que um pouco da culpa 

recai sobre a própria vítima, por estar com roupas ou atitudes inadequadas... O crime de estupro está previsto no artigo 

213 do Código Penal Brasileiro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da 

vítima ou contra alguém que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Ou seja, não importam as 

circunstâncias, se foi contra a vontade própria da pessoa ou ela está desacordada é crime. Antes, o ato só era 

caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça.  Diante da perplexidade de todos, os 

movimentos feministas e pelos direitos humanos passaram a fazer campanhas contra a "cultura do estupro". 

A expressão "cultura do estupro" surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural 

propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais (normas, valores e práticas) em que as pessoas acabam 

naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa 

cultura é a desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e, 

muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do homem -- o que autoriza, banaliza ou alimenta diversos tipos 

de violência física e psicológica, entre as quais o estupro.   "Ela provocou”, “ela estava de saia curta”, “ela não deveria 

sair sozinha”, “ela não deveria estar na rua naquela hora”, “ela não deveria ter bebido” ou “ela é uma mulher fácil” -- 

quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da 

famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência 

que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. 



 

36 

 

Outra situação recorrente é quando surge a argumentação de que o homem não consegue controlar seus instintos 

diante de uma mulher por quem sente atração e, por isso, ele não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato 

brutal, a agressão, a violação fosse mera questão sexual como se a responsabilidade não fosse do agressor já que ele 

"não consegue se controlar".  A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma mulher a um animal, o 

assédio no trabalho, a cantada na rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas curtas, o silêncio e a 

omissão diante de um caso de agressão. Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a violência contra a mulher. 

São comportamentos e hábitos vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que a mulher seja vista como um 

objeto ou como alguém que vale menos. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associadas à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Crime sem denúncias e 

falta de punição. 

Fonte: 

 http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual 

 http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-
estupro.htm, 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html 

 Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (IPEA, 2014) 

 História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, de Georges Vigarello (Zahar, 1998) 

 http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/ 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html
http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/
http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta do gabarito é correta, permanece como letra D, pois conforme SOUTO (2010), “a retroalimentação consiste 

no feedback dado pelo usuário quanto à satisfação em relação ao uso do serviço (Se o serviço está sendo útil, se o 

conteúdo atende as expectativas e se o perfil está bem elaborado).” 

Fonte: SOUTO, Leonardo Fernandes. Disseminação Seletiva de Informações. In: SOUTO, Leonardo Fernandes. 

Informação seletiva, mediação e tecnologia: a evolução dos serviços de disseminação seletiva da informação. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2010. Cap.2, p.18 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta do gabarito é correta, permanece como letra C, porque de acordo com DIAS; PIRES (2003), a Política de 

desenvolvimento de coleções é o conjunto de diretrizes e normas que visa estabelecer ações, delinear estratégias gerais, 

determinar instrumentos e delimitar critérios para facilitar a tomada de decisão na composição e no desenvolvimento 

de coleções em consonância com os objetivos da instituição, seus diferentes tipos de serviços de informação e dos 

usuários do sistema. 

Fonte: DIAS, Maria Matilde Kronka; PIRES, Daniela. Políticas e Diretrizes. In: DIAS, Maria Matilde Kronka; PIRES, Daniela. 

Formação e desenvolvimento de coleções de serviços de informação. São Carlos: Edufscar, 2003. Cap.2, p.23 
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Cargo: Contador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão “Considerando a estrutura e conteúdo textual, pode-se afirmar acerca do título do texto que” é 

claro e objetivo, permitindo a correta identificação da resposta requerida. Para desenvolver e fundamentar os 

argumentos, é comum o emprego de recursos como comparação, exemplificação, relação de causa e consequência, 

explicação, citação, enumeração, o questionamento retórico, etc. A alternativa “D) o questionamento feito objetiva 

fortalecer o argumento exposto nos parágrafos seguintes.” não pode ser considerada correta, pois, um questionamento 

não fortalece o argumento posterior, mas sim faz refletir sobre o mesmo introduzindo-o de maneira a estimular o 

interesse do leitor.  A alternativa “A) indica de forma resumida a tese do articulista sobre o tema.” não pode ser 

considerada correta, pois, a tese não está sendo apresentada em “O que há de errado com a globalização?” A tese é a 

ideia, ou seja, o ponto de vista que será defendido no texto.  

Fonte: 

 Questão em análise.  

 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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
 
 
 
 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta a seguinte planilha produzida com a ferramenta Excel 2007: 

 
Ao aplicar a função =SE(MÉDIA(B1;B2)>=C3;SOMA(A3:C3);MÁXIMO(B1:B3)), temos a realização de um teste 

condicional apresentado no primeiro argumento que verifica se a média entre as células B1 e B2 (40, 20) é maior ou 

igual ao valor da célula C3, logo a ferramenta realiza o teste lógico 30>=30. Por apresentar um valor verdadeiro, a função 

SE executará o primeiro argumento que é a soma das células 50, UERN e 30, logo o resultado será o valor 80. Apesar de 

existir uma célula com valores não numéricos, a função SOMA utiliza apenas os valores numéricos do intervalo para 

realizar os cálculos evitando assim a ocorrência de erros de execução. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito preliminar. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 
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"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Despesa incorrida e não paga é aquela reconhecida pela entidade, portanto uma obrigação. Sendo uma obrigação ela 
aumenta o passivo exigível e como o enunciado não indica seu pagamento, pelo regime de caixa ela não será 
reconhecida como despesa do período. Portanto, ratifica-se o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa trata do controle externo exercido pelo Congresso Nacional e o auxílio do TCU nesse controle. Quando a 

CRFB trata em seu art. 71 deste tema ele menciona aquela corte de contas como um órgão colegiado, portanto, 

composto pelos conselheiros. Ora, assim como o Congresso é representado pelos senadores e deputados, o TCU é 

representado pelos seus conselheiros, pois eles cumprem a atividade fim do órgão. Os servidores exercem a atividade 

meio e não há na CRFB detalhamento sobre seu provimento. Portanto, a questão está correta e ratifica-se o gabarito 

original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
 

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do tema servidores públicos. A assertiva “A” é verdadeira, pois o conceito de “cargo público” é 

exatamente a denominação dada ao vínculo estatutário. A expressão “estatutário” não se confunde com a expressão 

“efetivo”. O Estatuto dos servidores abrange todos os cargos públicos e estes se dividem em “efetivos” e 

“comissionados”. Já a denominação “emprego público” corresponde ao regime de trabalho celetista. A assertiva “B” é 

falsa posto que a expressão “função pública” é genérica, corresponde a expressão “atividade administrativa” e pode 

estar ligada ao regime estatutário, celetista ou ao regime administrativo especial dos contratos temporários. A assertiva 

“C” é falsa, posto que o ingresso em “emprego público” depende sempre de concurso público, conforme previsto no art. 

37, inciso II da Constituição Federal. A assertiva, “D” é falsa, pois o verbo “prescindir” significa “dispensar”.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Distinção entre cargo, emprego e função pública. 
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Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta a seguinte planilha produzida com a ferramenta Excel 2007: 

 
Ao aplicar a função =SE(MÉDIA(B1;B2)>=C3;SOMA(A3:C3);MÁXIMO(B1:B3)), temos a realização de um teste 

condicional apresentado no primeiro argumento que verifica se a média entre as células B1 e B2 (40, 20) é maior ou 

igual ao valor da célula C3, logo a ferramenta realiza o teste lógico 30>=30. Por apresentar um valor verdadeiro, a função 

SE executará o primeiro argumento que é a soma das células 50, UERN e 30, logo o resultado será o valor 80. Apesar de 

existir uma célula com valores não numéricos, a função SOMA utiliza apenas os valores numéricos do intervalo para 

realizar os cálculos evitando assim a ocorrência de erros de execução. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito preliminar. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que excluindo-se a palavra “móvel” não é suficiente para tornar o item incorreto. O recurso 

do candidato não se sustenta, eis que o meio móvel como máquinas e ferramentas, deve ser utilizado o EPC 

para a segurança do próprio trabalhador, por isso, que o dispositivo é utilizado. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em NR – 10, disponível em 

http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf acessado em 30/06/2016. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o gabarito deveria ser alterado da letra C para a letra D, pois seria a mais correta, porque a 

alternativa D no item 6.4.1 e 6.4.2 da referida norma seriam semelhantes. Alega o recurso que o descrito na letra D é o 

oposto do enunciado. Sustenta que a referida norma “não autoriza que outra pessoa, além do avaliador quando julgar 

necessário faça alterações na programação do equipamento de maneira a comprometer os resultados da avaliação 

(sic).” Sustenta que as letras C e D estão corretas. Lembramos que no item 6.4.1 a ação é de colocar/inserir o medidor 

no trabalhador, sendo de uso pessoal, o que está claríssimo na norma. Já no item 6.4.2 a ação é manter o que já foi feito 

(colocar/inserir), sendo o medidor já portado pelo avaliador, não tendo alteração nenhuma, ou seja, são ações 

completamente distintas. Os recursos não se sustentam. 

Mantenha-se o gabarito. 



 

43 

 

Fonte: A resposta está em Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01). Fundacentro: 2001. Ministério do trabalho e 

Emprego. 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que as letras A e B são o mesmo reagente, causando confusão. O recurso não se sustenta, eis que a 

questão é clara e a resposta letra C traz claramente que o combustível apresenta-se nos três estados: sólido, líquido e 

gasoso. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Cláudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. São 

Caetano do Sul: Yendis Editora, 2009, página 166. 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que “na letra D também está correta, visto que conforme Parágrafo Único do Art. 198, não está 

compreendido proibição quanto à remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes.”. O recurso não se 

sustenta, eis que a letra D diz que é permitida a remoção… contudo, o texto da CLT é claro que não irá se discutir ali o 

tema. Na letra D, o professor diz claramente o que está sendo discutido, ou seja, completamente errado o item. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm acessado em 30/06/2016. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso que a representação gráfica é composta da planta baixa, cortes e outros elementos constitutivos. 

Contudo, a pergunta do professor é clara, a letra C apresenta apenas a representação gráfica da planta baixa, mas a 

mesma é muito mais que somente a planta baixa. Por isso, a resposta mais certa e completa é a alternativa A. O recurso 

não se sustenta. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. 

 
 
Cargo: Engenheiro Eletricista 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso contesta que o princípio da moralidade seja um princípio extraído dos costumes, entendendo que o mesmo 

deva ser extraído das próprias leis, contudo, o princípio da moralidade não se confunde com o princípio da legalidade. A 

moralidade administrativa é “o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração” conforme 

define Maurice Hauriou, autor de Précis de Droit Administratif., citado por todos os autores modernos do Direito 

Administrativo. O princípio da moralidade não está ligado à consciência do agente e sim ao conjunto de regras que 

podem ser observadas no âmbito da própria administração pública, portanto é extraído dos costumes da administração.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Manuais de Direito Administrativo 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 



 

44 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 20 da Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994: “Art. 20 Ao entrar em exercício, o 

servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e 

quatro) meses, durante o qual sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função dos seguintes 

fatores: I - assiduidade; II - pontualidade; III - disciplina; IV - capacidade de iniciativa; V - produtividade; 

VI - responsabilidade; VII - probidade; VIII - interesse pelo serviço.” Pelo que se constata, a probidade e não a 

improbidade é objeto de avaliação daquele em estágio probatório.  

Fonte: Lei Complementar Estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As fórmulas apresentadas pelos recursos são válidas apenas para formas de onda senoidais. A forma de onda 

apresentada na questão é uma onda senoidal retificada (corrente contínua pulsante) e que apresenta uma saturação. 

Portanto, a forma de onda não é senoidal e não possui valor eficaz apresentado pelo candidato. O referido recurso 

mostra-se improcedente.  

Fonte: CIPELLI. Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. Editora Érica, 2004. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão pede o cálculo do fator de potência na presença de harmônicos. Portanto, a definição tradicional e o cálculo 

de fator de potência não são válidos para o problema proposto. Deve-se recorrer à teoria de potência instantânea, onde 

se tem um tetraedro de potências ao invés de um triângulo de potências. 

O referido ângulo não pode ser 45º, pois há de se considerar as potências ativa e reativa tanto na 3ª harmônica, quanto 

na fundamental. Há algo incorreto na equação, pois, a distorção harmônica deteriora o fator de potência e segundo os 

cálculos do recurso apresentado a distorção harmônica está contribuindo para a melhora do fator de potência que é um 

equívoco do ponto de vista da teoria de potência instantânea. 

Fonte: MOHAN. N. Eletrônica de potência: um curso introdutório. Editora LTC. 

 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As alternativas não apresentam a quantidade de circuitos de tomadas de uso específico, o que pode prejudicar a solução 

da questão.  

Fonte: COTRIN, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, SP, 1992. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para a referida questão não se exigia a NBR 5410, pois não estava no enunciado. E a bibliografia clássica de instalação 
elétrica faz esta distinção, o gabarito apresentado de fato é a Letra A, conforme solicitado no recurso. 
Fonte: COTRIN, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, SP, 1992. 



 

46 

 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando condições mínimas de 600VA, uma por cômodo (cozinha, banheiro, área de serviço), 
Potência das tomadas de uso especial = 4400+1200=5600W 
Potência das tomadas de uso específico = 1800VA = 1800W, considerando fator de potência unitário 
Potência das tomadas de uso geral = 23 x 100VA = 2300W, considerando fator de potência unitária. 
Potência do circuito de iluminação = 1080W 
Potência total =5600 + 1800 + 2300 + 1080 = 10780W 
Corrente total = P/V = 10780/220 = 49A 
Ademais, não foi dito no conjunto de questões que a instalação apresenta tensões de 127V. 
Fonte: COTRIN, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, SP, 1992. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O acionamento de Kd, Ke indica uma reversão. Juntamente é acionado K1 e o relé de tempo. Após certo tempo, aciona-

se Kc e K2. Entretanto, para que tenha uma partida estrela – triângulo, seria necessário a presença do acionamento 

simultâneo inicial de três contatores, o que não ocorre no circuito. Portanto a alternativa correta será mentida, pois 

trata-se do acionamento de um motor de 2 velocidades com reversão. 

O conteúdo apresentado na questão é contemplado pelos seguintes itens do edital: 

- Quadros elétricos e dispositivos de proteção e manobra; 

- Motores elétricos; 

- Instalações elétricas. 

Sendo que o último item o mais importante e engloba tanto instalações prediais quanto industriais, os quais se 

encontram comandos elétricos. 

Fonte: Edital; COTRIN, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, SP, 1992. 

 
 
Cargo: Jornalista 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso contesta que o princípio da moralidade seja um princípio extraído dos costumes, entendendo que o mesmo 

deva ser extraído das próprias leis, contudo, o princípio da moralidade não se confunde com o princípio da legalidade. A 

moralidade administrativa é “o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração” conforme 

define Maurice Hauriou, autor de Précis de Droit Administratif., citado por todos os autores modernos do Direito 

Administrativo. O princípio da moralidade não está ligado à consciência do agente e sim ao conjunto de regras que 

podem ser observadas no âmbito da própria administração pública, portanto, é extraído dos costumes da 

administração.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Manuais de Direito Administrativo 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do tema servidores públicos. A assertiva “A” é verdadeira, pois o conceito de “cargo público” é 

exatamente a denominação dada ao vínculo estatutário. A expressão “estatutário” não se confunde com a expressão 

“efetivo”. O Estatuto dos servidores abrange todos os cargos públicos e estes se dividem em “efetivos” e 

“comissionados”. Já a denominação “emprego público” corresponde ao regime de trabalho celetista. A assertiva “B” é 

falsa posto que a expressão “função pública” é genérica, corresponde a expressão “atividade administrativa” e pode 

estar ligada ao regime estatutário, celetista ou ao regime administrativo especial dos contratos temporários. A assertiva 

“C” é falsa, posto que o ingresso em “emprego público” depende sempre de concurso público, conforme previsto no art. 

37, inciso II da Constituição Federal. A assertiva, “D” é falsa, pois o verbo “prescindir” significa “dispensar”.  

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Distinção entre cargo, emprego e função pública. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “cultura do estupro” não é um termo recente e nem midiático, de efeito apenas jornalístico. Tem sido usado 

desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis, 

quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo “cultura 

do estupro” reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é 

cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-los. A resposta CORRETA é a letra A, pois todas as assertivas ( 

I, II, III) estão corretas. Não que o fato da roupa ou do horário tirar  a condição de vítima da pessoa agredida por estrupo, 

mas , segundo a cultura do estrupo, costuma-se minimizar o fato, ou mesmo, julgar também que um pouco da culpa 

recai sobre a própria vítima, por estar com roupas ou atitudes inadequadas... O crime de estupro está previsto no artigo 

213 do Código Penal Brasileiro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da 

vítima ou contra alguém que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Ou seja, não importam as 

circunstâncias, se foi contra a vontade própria da pessoa ou ela está desacordada é crime. Antes, o ato só era 

caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça.  Diante da perplexidade de todos, os 

movimentos feministas e pelos direitos humanos passaram a fazer campanhas contra a "cultura do estupro". 

A expressão "cultura do estupro" surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural 

propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais (normas, valores e práticas) em que as pessoas acabam 

naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa 

cultura é a desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e, 

muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do homem - o que autoriza, banaliza ou alimenta diversos tipos 

de violência física e psicológica, entre as quais o estupro.   "Ela provocou”, “ela estava de saia curta”, “ela não deveria 

sair sozinha”, “ela não deveria estar na rua naquela hora”, “ela não deveria ter bebido” ou “ela é uma mulher fácil” -- 

quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da 

famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência 

que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. 

Outra situação recorrente é quando surge a argumentação de que o homem não consegue controlar seus instintos 

diante de uma mulher por quem sente atração e, por isso, ele não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato 

brutal, a agressão, a violação fosse mera questão sexual como se a responsabilidade não fosse do agressor já que ele 

"não consegue se controlar".  A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma mulher a um animal, o 

assédio no trabalho, a cantada na rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas curtas, o silêncio e a 

omissão diante de um caso de agressão. Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a violência contra a mulher. 

São comportamentos e hábitos vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que a mulher seja vista como um 

objeto ou como alguém que vale menos. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associadas à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Crime sem denúncias e 

falta de punição. 

Fonte: 
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 http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual 

 http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-
estupro.htm, 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html 

 Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (IPEA, 2014) 

 História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, de Georges Vigarello (Zahar, 1998) 

 http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/ 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Conteúdo Programático para esse concurso constava: CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS 

OS CARGOS/ESPECIALIDADES) Domínio de tópicos atuais  e relevantes de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, 

artes e literatura e suas vinculações históricas. História e aspectos geo-econômicos, históricos e 

culturais do Estado do Rio Grande do Norte. Como É um assunto constantemente veiculado nas mídias e tema de 

debates também constante, portanto um assunto atual. 

A resposta CORRETA é a letra A. Nos últimos anos, organizações que defendem os direitos da criança e do consumidor 

vêm pressionando órgãos legisladores para acabar com a publicidade infantil. Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda) publicou a Resolução 163 que reforça o entendimento presente no Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que proíbe a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da falta de 

experiência da criança. Ela define como abusiva toda a publicidade e comunicação mercadológica direcionada à criança 

com a intenção de persuadi-la para a compra de um produto ou serviço. Pela primeira vez o tema da abusividade de 

publicidade voltada ao público infantil chegou a um tribunal superior. Mas isso quer dizer que agora toda publicidade 

destinada a esse público vai ser proibida? Não, pois a decisão do STJ não tem poder de lei. Ela deve influenciar futuras 

decisões de juízes de primeira instância e servir como precedente para todo o mercado alimentício. É provável que a 

repercussão influencie na atuação das empresas no país (para evitar processos) e dê mais força para ações judiciais 

movidas por consumidores. A legislação brasileira é considerada muito avançada em relação à proteção à infância. O 

artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente a proteção a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O 

conteúdo exibido pela mídia e pela publicidade comercial tem regulação em artigos do Código de Defesa do Consumidor 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para defensores da proibição, as crianças precisam ser protegidas 

porque estão mais vulneráveis e suscetíveis à persuasão da mensagem publicitária para o consumo. Isso porque elas 

vivenciam uma fase peculiar de desenvolvimento psicológico e as mensagens provenientes da mídia possuem um 

grande peso na formação dos referenciais de mundo de uma criança.  

Fonte: 

  http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/ 

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm 

 www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_227_.asp 

 www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constituicao-federal-de-1988 

 www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura... 

 www.guiadedireitos.org › Segurança e Justiça 

 congressoemfoco.uol.com.br › Opinião › Colunistas 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta Correta é a letra A. Cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no País podem viajar pelo Mercosul e 

Estados Associados sem passaporte. Basta apresentar a carteira de identidade (RG). Os países são: Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O fato de não ter entrado em detalhes sobre as 

condições em que deve estar o RG, não torna a assertiva inadequada ou incorreta. O passaporte é o documento 

http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html
http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/
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obrigatório para a entrada de estrangeiros em um país, mas ele não despensa os demais documentos. No Brasil, tem 

validade de cinco anos (para crianças menores de quatro anos, o prazo varia de acordo com a idade) e pode ser 

solicitado por brasileiros natos ou naturalizados, em qualquer unidade ou no site da Polícia Federal . Em algumas 

unidades da Polícia Federal é necessário o agendamento com antecedência. Para realizá-lo é preciso já ter feito a 

solicitação do documento. Mais detalhes podem ser encontrados no site da Polícia Federal. Em caso de renovação, 

também é necessário levar o passaporte anterior, ou será cobrada a taxa específica. Em 2006, o Brasil passou a emitir 

novo passaporte, com mudanças de formato, cor e 16 novos itens de segurança, para atender às normas internacionais 

estabelecidas pela ICAO/ONU (Organização de Aviação Civil Internacional). O antigo pode ser usado até a data de 

validade emitida no documento.  

Fonte: 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-

falha-em-maquina 

 http://egali.com.br/2015/egali/pt/blog/passaporte-brasileiro-entenda-como-funciona/ 

 http://www.brasil.gov.br/turismo/2011/12/passaporte-e-obrigatorio-em-viagens-para-fora-do-mercosul  

 http://www.brasil.gov.br/turismo/2011/12/passaporte-e-obrigatorio-em-viagens-para-fora-do-mercosul  

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/requerer-passaporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-falha-em-maquina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/casa-da-moeda-suspende-producao-de-passaporte-por-falha-em-maquina
http://egali.com.br/2015/egali/pt/blog/passaporte-brasileiro-entenda-como-funciona/
http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão proposta, há uma resposta certa e está na letra b). 

O título é síntese e destaque para o tema/assunto escolhido, em qualquer mídia ou forma de expressão. Seja na matéria 

jornalística, na capa do livro e seus capítulos, peça teatral, filme, novela de televisão ou game eletrônico. O título, no 

jornalismo, não é meramente uma frase em corpo maior. Pelas boas práticas jornalísticas, também não pode ser 

impulso pessoal do profissional de imprensa, repórter ou editor. Muito menos uma frase aleatória, “de qualquer parte 

do texto”. Porque, antes de tudo, exige conteúdo. 

Por sua vez, o lide, em qualquer tipo de mídia, é exatamente a expressão do conteúdo prioritário e indispensável. Ou 

seja, o lugar principal e mais importante da informação a ser alardeada pelo título.  

Os dois - título e lide - obrigatoriamente funcionam juntos. 

No jornalismo, o título, o lide/abertura da matéria e também a foto/imagem do acontecimento representam a melhor 

maneira de chamar a atenção e levar aos parágrafos seguintes de um texto necessariamente encadeado e roteirizado 

para a narrativa com início, meio e fim. Os três componentes iniciais formam, assim, poderoso conjunto com plena 

harmonia de objetivos, um complementando o outro, no processo da comunicação social.  

O que, aliás, independe de época e tipo de mídia ou forma de comunicação.  

Por exemplo, no avançado webjornalismo dos sites dos principais veículos de comunicação, o que sempre mais vale não 

é a velocidade na transmissão, mas a essência atrativa e sedutora da síntese informativa. Inclusive pelo pequeno 

tamanho da tela do computador, menor ainda no smartphone, às vezes o título até incorpora o próprio conteúdo da 

informação de um lide/abertura aparentemente ausente, para atrair e levar o leitor a navegar, lendo em seguida textos 

todos com parágrafos de abertura. 
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Exatamente por isto, os verbetes do “Dicionário da Comunicação” ensinam que o lide/abertura do texto jornalístico 

deve sucintamente apresentar o assunto ou destacar o fato inicial, o clímax da história, “logo no primeiro parágrafo”. E 

que o título indica, resumidamente também, o assunto da matéria e chama a atenção do leitor para o texto. 

Na sua sétima edição impressa em 1998, o clássico “Novo Manual de Redação” da Folha de São Paulo já advertia que 

poucos leitores ultrapassariam o obstáculo de um nariz-de-cera (definido como parágrafo que retarda a entrada no 

assunto específico do texto e sinal de prolixidade incompatível com o jornalismo).  

A recomendação da Folha aos seus profissionais é que “tentem extrair um bom título exclusivamente das informações 

do primeiro parágrafo”. Lembrava, a propósito, que “a maioria dos leitores de um jornal lê apenas o título da maior 

parte dos textos editados”. Ontem como hoje, nos impressos ou nos sites jornalísticos na internet.  

Na oratória da Antiguidade, quatro séculos antes de Cristo, Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) ensina, na “Retórica”, que 

“na arte de mostrar as coisas”, a primeira parte de um discurso é o exórdio: 

“O exórdio é o começo do discurso. Nos discursos demonstrativos, começa-se por exprimir logo de entrada o que se 

pretende dizer. O exórdio dá uma indicação do assunto para que o ouvinte seja informado da questão tratada e para 

que seu pensamento não fique em suspenso, visto que o que é indeterminado faz vaguear o espírito”. (Parece definição 

de lide e razão a ser observada em um título) 

Por tudo isto, na matéria jornalística, título e lide estão sempre em sequência lógica e juntos se impõem para dar 

destaque ao conteúdo da matéria, notícia, reportagem ou chamada de primeira página do jornal. É a boa técnica 

profissional. Ou o espírito vagueia e o leitor fica perdido. 

 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior – Psicólogo Educacional  
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 
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opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior – Psicopedagogo  
 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 
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- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

 
 
Cargo: Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências da Saúde 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A norma, a que obedeço, nem sempre foi cumprida por todos.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado da questão requer o conhecimento da função sintática do termo destacado “que”. Em “Nos Estados Unidos, 

Donald Trump leva a candidatura presidencial republicana com uma plataforma paranoica, que prevê proibir a entrada 

de muçulmanos no país, deportar 11 milhões de ilegais e erguer um gigantesco muro na fronteira com o México.”(1º§) o 

termo destacado exerce como função sintática “sujeito” da oração assim como em “B) Eu via um homem que havia 

desistido dos seus sonhos.” Já na frase expressa na alternativa “C”, o “que” funciona como objeto indireto do verbo 

“obedecer”. A alternativa “A) Tal decisão seria um equívoco, que a comissão rejeita.” não pode ser considerada correta, 

pois, o pronome relativo “que” aqui exerce a função sintática de objeto direto do verbo “rejeitar”. 

Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 

 

Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso aponta que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “cultura do estupro” não é um termo recente e nem midiático, de efeito apenas jornalístico. Tem sido usado 

desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis, 

quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra “cultura” no termo “cultura 

do estupro” reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é 

cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-losA resposta CORRETA é a letra A, pois todas as assertivas ( I, 

II, III) estão corretas. Não que o fato da roupa ou do horário tirar a condição de vítima da pessoa agredida por estrupo, 

mas , segundo a cultura do estrupo, costuma-se minimizar o fato, ou mesmo, julgar também que um pouco da culpa 

recai sobre a própria vítima, por estar com roupas ou atitudes inadequadas... O crime de estupro está previsto no artigo 

213 do Código Penal Brasileiro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da 

vítima ou contra alguém que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Ou seja, não importam as 

circunstâncias, se foi contra a vontade própria da pessoa ou ela está desacordada é crime. Antes, o ato só era 

caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça.  Diante da perplexidade de todos, os 

movimentos feministas e pelos direitos humanos passaram a fazer campanhas contra a "cultura do estupro". 

A expressão "cultura do estupro" surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural 

propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais (normas, valores e práticas) em que as pessoas acabam 

naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa 

cultura é a desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e, 

muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do homem -- o que autoriza, banaliza ou alimenta diversos tipos 

de violência física e psicológica, entre as quais o estupro.   "Ela provocou”, “ela estava de saia curta”, “ela não deveria 

sair sozinha”, “ela não deveria estar na rua naquela hora”, “ela não deveria ter bebido” ou “ela é uma mulher fácil” -- 

quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da 

famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência 

que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. 

Outra situação recorrente é quando surge a argumentação de que o homem não consegue controlar seus instintos 

diante de uma mulher por quem sente atração e, por isso, ele não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato 

brutal, a agressão, a violação fosse mera questão sexual como se a responsabilidade não fosse do agressor já que ele 

"não consegue se controlar".  A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma mulher a um animal, o 

assédio no trabalho, a cantada na rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas curtas, o silêncio e a 

omissão diante de um caso de agressão. Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a violência contra a mulher. 

São comportamentos e hábitos vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que a mulher seja vista como um 

objeto ou como alguém que vale menos. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associadas à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Crime sem denúncias e 

falta de punição. 

Fonte: 

 http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual 

 http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-
estupro.htm, 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html 

 Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (IPEA, 2014) 

 História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, de Georges Vigarello (Zahar, 1998) 

 http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/ 
 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

http://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/discussao-o-brasil-vive-em-uma-cultura-do-estupro.htm
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/politica/1467035241_416636.html
http://www.politize.com.br/atualidades/como-assim-cultura-do-estupro/
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Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta a seguinte planilha produzida com a ferramenta Excel 2007: 

 
Ao aplicar a função =SE(MÉDIA(B1;B2)>=C3;SOMA(A3:C3);MÁXIMO(B1:B3)), temos a realização de um teste 

condicional apresentado no primeiro argumento que verifica se a média entre as células B1 e B2 (40, 20) é maior ou 

igual ao valor da célula C3, logo a ferramenta realiza o teste lógico 30>=30. Por apresentar um valor verdadeiro, a função 

SE executará o primeiro argumento que é a soma das células 50, UERN e 30, logo o resultado será o valor 80. Apesar de 

existir uma célula com valores não numéricos, a função SOMA utiliza apenas os valores numéricos do intervalo para 

realizar os cálculos evitando assim a ocorrência de erros de execução. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito preliminar. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 
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Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 45 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Devido à descrição do valor 01 como número natural e não com decima “0,1”, entende-se como 1% , dessa forma a 

resposta correta é a ALTERNATIVA “C”  não a letra B como consta na divulgação do gabarito preliminar. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava o cultivo celular, porém, sem especificar características intrínsecas à célula, uma vez que isso 

poderia dar margem a resposta correta (ou seja, sem denotar características especiais ou sítios histológicos, tais como 

intestino ou estômago, além de não especificar ser célula procariótica, as quais diferem-se no seu cultivo em relação as 

eucarióticas), dessa forma, segue-se normas padrões nacionais e internacionais de cultivo de células, as quais descreve o 

pH informado no gabarito correto. 

Fonte: Alves E. e Guimarães A.C. Cultivo celular . Cap. 5 Conceitos e Métodos para a Formação de Profissionais em 

Laboratórios de Saúde. Editora FIOCRUZ. 2008. 

 

 
Cargo: Técnico de Laboratório da Faculdade de Enfermagem 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

 
Cargo: Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais do Departamento de Ciências Biológicas 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão “Considerando a estrutura e conteúdo textual, pode-se afirmar acerca do título do texto que” é 

claro e objetivo, permitindo a correta identificação da resposta requerida. Para desenvolver e fundamentar os 

argumentos, é comum o emprego de recursos como comparação, exemplificação, relação de causa e consequência, 
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explicação, citação, enumeração, o questionamento retórico, etc. A alternativa “D) o questionamento feito objetiva 

fortalecer o argumento exposto nos parágrafos seguintes.” não pode ser considerada correta, pois, um questionamento 

não fortalece o argumento posterior, mas sim faz refletir sobre o mesmo introduzindo-o de maneira a estimular o 

interesse do leitor.  A alternativa “A) indica de forma resumida a tese do articulista sobre o tema.” não pode ser 

considerada correta, pois, a tese não está sendo apresentada em “O que há de errado com a globalização?” A tese é a 

ideia, ou seja, o ponto de vista que será defendido no texto.  

Fonte:  

 Questão em análise.  

 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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Abuso de poder é gênero de que são espécies: omissão (quando o agente deixa de agir na hipótese de dever de agir), 

excesso de poder (quando o agente extrapola a competência funcional) e desvio de poder, também chamado de desvio 

de finalidade (quando o agente pratica ato de sua competência mas visando a fim diverso do pretendido em lei). Apenas 

a alternativa “C” corresponde a uma afirmativa verdadeira, as demais correspondem a inversões dos conceitos 

apresentados. 

Isso posto, mantém gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Abuso de Poder 

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 

http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário", esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve erro no material da solicitação no enunciado da questão. A mesma pedia para marcar a questão INCORRETA onde 

deveria ser a alternativa correta, que acabou ficando sem alternativa de resposta. 

Fonte: Gavetti, S. M. C. Guia de utilização de laboratório químicos e biológicos. UNESP, Sorocaba, 2013. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta nessa questão é letra C. Dispersão por partículas presentes na solução. 
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A bibliografia utilizada para confecção dessa questão, diz que: 

Sobre a lei da espectrofotometria, quando um raio de energia radiante atravessa uma solução, a energia incidente será 

sempre mais intensa que a energia emergente. Esta atenuação da intensidade pode ser atribuída a: 

1 - Reflexão nas interfaces entre o ar e a parede da cubeta, entre a solução e a parede da bureta. 

2 – Dispersão por partículas presentes na solução; 

3 – Absorção da energia pela solução.  

Fonte: Cisternas, R. J e Varga, J., Monte, O. Fundamentos de bioquímica experimental. Editora Ateneu. 2ª edição. São 

Paulo. 2001. Página 7.  

 
 
Cargo: Técnico de Laboratório da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais do Departamento de Química 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão “Considerando a estrutura e conteúdo textual, pode-se afirmar acerca do título do texto que” é 

claro e objetivo, permitindo a correta identificação da resposta requerida. Para desenvolver e fundamentar os 

argumentos, é comum o emprego de recursos como comparação, exemplificação, relação de causa e consequência, 

explicação, citação, enumeração, o questionamento retórico, etc. A alternativa “D) o questionamento feito objetiva 

fortalecer o argumento exposto nos parágrafos seguintes.” não pode ser considerada correta, pois, um questionamento 

não fortalece o argumento posterior, mas sim faz refletir sobre o mesmo introduzindo-o de maneira a estimular o 

interesse do leitor.  A alternativa “A) indica de forma resumida a tese do articulista sobre o tema.” não pode ser 

considerada correta, pois, a tese não está sendo apresentada em “O que há de errado com a globalização?” A tese é a 

ideia, ou seja, o ponto de vista que será defendido no texto.  

Fonte: 

 Questão em análise.  

 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. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/Edusp, 1996.KOCH, Ingedore Villaça; 

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

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso alega que a alternativa “A”, apontada como gabarito esteja incorreta, assistindo plena razão ao recorrente, 

posto que a “ordem de serviço” é típico ato ordinatório, logo, decorrente do Poder Hierárquico estatal. Por equívoco, de 

fato, ausente alternativa correta. 

Diante o exposto, a Questão foi Anulada. 

Fonte: Poderes Administrativos 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Conteúdo Programático para esse concurso constava: CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS 

OS CARGOS/ESPECIALIDADES) Domínio  de tópicos atuais  e relevantes de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, 

artes e literatura e suas vinculações históricas.  História e aspectos geo- econômicos, históricos e 

culturais do Estado do Rio Grande do Norte. Como É um assunto constantemente veiculado nas mídias e tema de 

debates também constante, portanto um assunto atual. 

A resposta CORRETA é a letra A. Nos últimos anos, organizações que defendem os direitos da criança e do consumidor 

vêm pressionando órgãos legisladores para acabar com a publicidade infantil. Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda) publicou a Resolução 163 que reforça o entendimento presente no Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que proíbe a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da falta de 
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experiência da criança. Ela define como abusiva toda a publicidade e comunicação mercadológica direcionada à criança 

com a intenção de persuadi-la para a compra de um produto ou serviço. Pela primeira vez o tema da abusividade de 

publicidade voltada ao público infantil chegou a um tribunal superior. Mas isso quer dizer que agora toda publicidade 

destinada a esse público vai ser proibida? Não, pois a decisão do STJ não tem poder de lei. Ela deve influenciar futuras 

decisões de juízes de primeira instância e servir como precedente para todo o mercado alimentício. É provável que a 

repercussão influencie na atuação das empresas no país (para evitar processos) e dê mais força para ações judiciais 

movidas por consumidores. A legislação brasileira é considerada muito avançada em relação à proteção à infância. O 

artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente a proteção a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O 

conteúdo exibido pela mídia e pela publicidade comercial tem regulação em artigos do Código de Defesa do Consumidor 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para defensores da proibição, as crianças precisam ser protegidas 

porque estão mais vulneráveis e suscetíveis à persuasão da mensagem publicitária para o consumo. Isso porque elas 

vivenciam uma fase peculiar de desenvolvimento psicológico e as mensagens provenientes da mídia possuem um 

grande peso na formação dos referenciais de mundo de uma criança.  

Fonte: 

  http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/ 

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm 

 www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_227_.asp 

 www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constituicao-federal-de-1988 

 www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura... 

 www.guiadedireitos.org › Segurança e Justiça 

 congressoemfoco.uol.com.br › Opinião › Colunistas 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área de notificação é um espaço criado desde a versão do Windows 95 nos sistemas operacionais da empresa 

Microsoft. Ela fica localizada na extremidade inferior ao lado direito e tem como objetivo promover a comunicação 

através de ícones sobre o status de alguns itens ou fornecer acesso a determinadas configurações. 

A afirmativa I da questão argumentada afirma que: "A área de notificação inclui um grupo de ícones que comunicam o 

status de algum item no computador ou fornecem acesso a determinadas configurações e a área de sistema inclui o 

relógio e o calendário”. Verifica-se que a primeira parte da afirmativa é procedente com a funcionalidade do recurso 

questionado, porém o relógio e o calendário não estão localizados na área de sistema como afirma o texto. Ambos os 

itens estão localizados na própria área de notificação, o que torna a afirmativa I incorreta. 

Com base nos argumentos apresentados, comprova-se que apenas a afirmativa I é correta conforme a publicação do 

gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 

preliminar. 

Fonte:  

  http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7 

 http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-

voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não especificar a ferramenta utilizada para a visualização do 

documento, logo torna-se impossível  afirmar que o atalho Ctrl+End realiza o que é solicitado no comando da questão, 

pois a funcionalidade é acionada de diferentes formas nos mais diversos tipos de aplicativos que podem ser utilizados no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é PROCEDENTE anulando 

a questão. 

 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/
http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/18562/a-area-de-notificacao-no-windows-7
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/4638-dicas-do-windows-7-aprenda-a-adicionar-os-programas-que-voce-mais-usa-na-area-de-notificacao.htm
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Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta afirmativas sobre requisitos básicos de segurança da informação e solicita o julgamento de cada 

uma como verdadeiro ou falso. Com base na cartilha de segurança para internet disponibilizada pelo centro de estudos, 

respostas e tratamento de incidentes de segurança no Brasil, cada afirmativa será analisada a seguir: 

- "A identificação determina as ações que a entidade pode executar", esta afirmativa é falsa, pois isto é função da 

Autorização; 

- "A confidencialidade protege uma informação contra acesso não autorizado", esta afirmativa é verdadeira; 

- "A disponibilidade garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário”, esta afirmativa é verdadeira; 

- "O não repúdio é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação", esta afirmativa é 

verdadeira. 

Logo pode-se constatar que a sequência a ser marcada é F-V-V-V. Por um erro material, esta opção não versa entre as 

opções disponíveis o que caracteriza a não existência de uma alternativa correta para a questão. Com base nos 

argumentos apresentados o recurso PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: http://cartilha.cert.br/mecanismos/ 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

A questão apresenta quatro afirmativas sobre procedimentos de backup, que serão analisadas da seguinte forma: 

"I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup.". A 

afirmativa é FALSA, pois a ação de copiar todos arquivos selecionados e os marcar é uma característica do backup 

Normal. 

"II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca 

como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é FALSA, pois o backup diferencial copia os arquivos criados ou 

alterados desde o último backup, porém os arquivos NÃO SÃO MARCADOS. 

"III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental 

e os marca como arquivos que passaram por backup.". A afirmativa é VERDADEIRA, pois o backup incremental copia os 

arquivos criados ou alterados desde o último backup e MARCA OS ARQUIVOS que passaram pelo backup. 

Conforme pode ser observado, apenas a afirmativa III está correta, diferente do gabarito preliminar onde consta que as 

afirmativas II e III estão corretas. Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso procedente 

ALTERANDO a alternativa correta da letra D (II e III) para C (III) 

Fonte: Defesa: CARVALHO, João A. Informática para Concursos Teoria e Questões. 5. ed. Elsevier, p. 688. 

Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. Segundo o autor Skoog (2009) a dimetilglioxima é um “agente precipitante” 

inorgânico. 

Fonte:  SKOOG, W. Fundamento da Química Analítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. Segundo o autor Vogel (2008) as misturas de ácido perclórico e ácido nítrico são bons 

solventes oxidantes de muitos materiais orgânicos e produzem soluções que contêm os constituintes inorgânicos da 

amostra. 

Fonte: VOGEL, A.I. Análise Química quantitativa. Rio de Janeiro, LTC, 2008. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. Segundo o autor Skoog (2009) as soluções padrão utilizadas nas titulações de 

neutralização são ácidos ou bases fortes porque essas substâncias reagem de forma mais completa com o analito do que 
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as suas correlatadas mais fracas, portanto, fornecem pontos finais mais nítidos. As soluções padrão de ácidos são 

preparadas por diluição de ácido clorídrico, perclórico ou sulfúrico concentrados. O ácido nítrico é raramente utilizado 

como solução padrão, em virtude de suas propriedades oxidantes que o potencializam a promover reações laterais 

indesejáveis. 

Fonte: SKOOG, W. Fundamento da Química Analítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. A letra A da questão está correta. A incorreta é a letra C. Segundo o autor Skoog (2009) 

o solvente ciclo-hexano, frequentemente fornece espectros que mais se aproximam daqueles no estado gasoso. 

Fonte: SKOOG, W. Fundamento da Química Analítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. O item I está correto e o item III está incorreto. Segundo o autor Skoog (2009) o 

potencial de um eletrodo indicador de vidro têm três componentes: potencial de interface, potencial do eletrodo de 

referência interna Ag/AgCl e um pequeno potencial de assimetria que varia lentamente com o tempo. 

O eletrodo de vidro comum torna-se de alguma forma sensível a íons de metais alcalinos (e não alcalinos terrosos) e 

fornece leituras mais baixas em valores de PH superiores a 9.  

Fonte: SKOOG, W. Fundamento da Química Analítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
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Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 
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