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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES 

(CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE MANUTENÇÃO 

(AERONAVES/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 EDITAL Nº 001, DE 1º DE JULHO DE 2016 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 001/2016 –

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES 

(CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE MANUTENÇÃO 

(AERONAVES/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome 

725000007 Mychael Vargas Carrijo Souza 

725000008 Rodrigo Alves Siqueira 

725000016 Phyllipe De Acypreste Carvalho 

725000102 Joao Marcos Alves Pereira 

725000211 Vantuil Gomes Monteiro Filho 

725000270 Jean Filipe Rodrigues De Oliveira 

725000318 Ricardo Batista De Souza 

725000414 Josimar Ribeiro Dias Silva 

725000007 Mychael Vargas Carrijo Souza 
 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 
Cargo: Soldado Bombeiro Militar de Manutenção (Aeronaves-Equipamentos) 

 

Questão: 16 

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

Observando o gráfico pode-se fazer a média de lucro de cada ano da empresa: 

Média de lucro 2014: (42 + 47 + 48,5 + 45 + 47,5 + 49)/ 6 = 46,5 

Média de lucro 2015: (53 + 57 +54,5 + 57 + 59,5 + 55) / 6 = 56 

Assim, o crescimento do lucro da empresa foi: 56/46,5 =1,204 => 20,4 % 

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

 

Questão: 17 

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

Como a cada 26 min o número de visitantes dobra e após 3h e 2 min = 182 min, o ambiente estava lotado, logo: 

182/26 = 7 

O número de visitantes duplicou 7 vezes, assim: 

A7 = 300 * 26 = 19200. 

Como 1200 visitantes ficaram de fora após ser duplicado as 7 vezes. Logo a lotação máxima do evento é: 19200 – 1200 = 

18000 visitantes. 

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

 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro no uso da formula de volume da pirâmide e, por isso, foi desconsiderado a divisão por 3 da mesma 

resultando em nenhuma alternativa correta. Diante do exposto, a questão foi anulada. 

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

 

Questão: 37 

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

A pressão ao nível do mar é de 760mmHg ou 76cmHg. 

P1=P2 

Pgás+Px=76 

(3.76/4)+(h-7)=76 

57+h-7=76 

h=76+7-57 

h=26cm 

Fonte: Física Ensino Médio atual. Volume Único. Autores: José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. Editora Saraiva. 2ª 

edição. 

 

Questão: 42 

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

A questão em análise apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Writer. A seguir será apresentada uma 

análise das alternativas FALSAS e os seus respectivos motivos. 

 “Para numerar automaticamente as páginas de um documento deve-se posicionar o cursor no local desejado, 

clicar no menu Formatar e, em seguida, selecionar a opção Adicionar Numeração de Página”, pois segundo o 

fabricante o procedimento correto é clicar no menu Inserir / Campos / Número de Página. 
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 “Para criar um sumário em um documento, deve-se posicionar o cursor no local desejado, clicar no menu Inserir 

e selecionar a opção Adicionar Sumário”, pois segundo o fabricante o procedimento correto é clicar no menu 

Inserir / Índices / Índices e sumários. 

O fato de não apresentar a versão da ferramenta não prejudica a resolução do item, pois apenas a primeira assertiva é 

verdadeira e os demais comandos apresentados nas outras assertivas não existem independente da versão utilizada do 

Writer. Os dados fornecidos no comando da questão são suficientes para a compreensão e resolução do item.  

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: 

 https://help.libreoffice.org/Writer/Inserting_Page_Numbers_in_Footers/pt-BR 

 http://publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/357/LibreOffice_Manual_Writer?idpub=471311 

 

Questão: 43 

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

O comando da questão em análise solicita o menu que abarca o recurso página (utilizado para definir orientação, 

margens, plano de fundo e outras opções) na ferramenta Libre Office Impress. Segundo página de ajuda disponibilizada 

pelo fabricante da ferramenta em questão, o recurso está disponível no menu Formatar. 

O fato de não apresentar a versão da ferramenta não prejudica a resolução do item. A versão 5.3 da ferramenta não 

pode ser considerada para análise, pois a sua data de lançamento (20/11/16) é superior à data de publicação do edital o 

que não é permitido segundo o item 20.10 edital nº 001 de 1º de julho de 2016. 

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: 

 https://help.libreoffice.org/Impress/Page_1/pt-BR 

 https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/pt-br 

 

Questão: 57 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa “D”. 

O recurso sustenta que o gabarito correto seria letra “D” – Controladoria, no que lhe assiste plena razão, conforme art. 

22 da Lei n. 8.255/91: “A Controladoria é o órgão de assessoramento direto e imediato ao Comandante-Geral quanto 

aos assuntos e providências relacionados com a defesa do patrimônio público, auditoria, correição, ouvidoria, 

orientação e fiscalização, e averiguação e análise das atividades de administração orçamentária, financeira, patrimonial 

e de gestão de pessoas”. Diante do exposto, o recurso é procedente e o gabarito alterado para a alternativa “D”. 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

17 de março 2017 

 

 

IDECAN 


