
Cargo Disciplina Questão Justificativas

Analista de Tecnologia da Informação Conhecimentos Específicos 28 Não há alternativas que atendam ao enunciado. 

Analista de Tecnologia da Informação Conhecimentos Específicos 44 No lugar do algoritmo HeapSort deveria constar o algoritmo MergeSort.

Assistente de Aluno Conhecimentos Específicos 31 Não há alternativa correta entre as opções

Assistente em Administração Conhecimentos Específicos 38

Primeiramente, vejamos como dispõe o art. 12, III, da Lei n.º 8.429-1992: art. 12 (...) III - na hipótese do art. 11, 

ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a 

cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos. Nesse sentido, verifica-se que a questão apresenta duas alternativas CORRETAS, isto é, as alternativas de 

letra C e E

Relações Públicas Conhecimentos Específicos 56

Na afirmação I, a concepção do evento torna-se a fase inicial e não intermediária. A afirmação estaria correta 

caso fosse afirmado que a concepção do evento é realizada a partir das informações obtidas e não com o 

levantamento das informações. Sendo assim a questão fica sem resposta, o que justifica sua anulação.

Revisor de texto Braile Conhecimentos Específicos 35 As alternativas D e E estão corretas

Revisor de texto Braile Conhecimentos Específicos 37 Todas as alternativas estão incorretas

Revisor de texto Braile Conhecimentos Específicos 39 Alternativas B e D são iguais

Revisor de texto Braile Conhecimentos Específicos 40
Parêntese Auxiliar é representado pelos pontos 2,6 para abrir e 3,5 para fechar, ou seja, há duas alternativas 

corretas.

Técnico em Contabilidade Conhecimentos Específicos 38 Ocorrência de erro material

Técnico em Contabilidade Conhecimentos Específicos 39 O comando da questão deveria exigir a opção CORRETA e não INCORRETA.

Técnico em Contabilidade Conhecimentos Específicos 49 As opções A e B responderiam à questão confrontado as regras do edital.

Técnico em Contabilidade Conhecimentos Específicos 51 Houve erro material na digitação das opções confrontando ao edital do concurso.
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Justificativas referentes às questões anuladas



Tradutor e Intérprete de Linguagens de Sinais Conhecimentos Específicos 55

A questão 55 foi anulada uma vez que a afirmativa I - A comunicação assegura a disseminação de 

conhecimentos, de informação e da experiência, permitindo a perpetuação e a identificação de certa 

comunidade, e está correta. Com isso, não existe alternativa correta, sendo que na letra E, falta a alternativa I 

para realmente apresentar todas as alternativas verdadeiras na questão. A comunicação é um meio muito 

importante de garantir e assegurar que convicções e valores sejam passados pelos membros e indivíduos que 

compartilham costumes,experiências etc..,podemos inferir que a comunicação também possibilita a seus 

membros a passagem de seus conhecimentos que tornam-se'' perpétuos'',a palavra perpetuo em seus 

significados trás o conceito de continuo,constante,(dicionário Aurélio)pois a comunicação ela é dinâmica e 

seus conhecimentos muitas vezes são perpetuados,prova disso são hábitos e costumes de certos povos que 

são passados de geração para geração,são costumes que tornam-se perpétuos pelos sucessores dos que neles 

acreditam. Todavia não pode-se restringir os efeitos e a continuidade, a forma e abrangência da comunicação 

quando nos referimos a costumes de povos que compartilham valores comuns. 

Tradutor e Intérprete de Linguagens de Sinais Conhecimentos Específicos 58

De acordo com Quadros (2004), o modelo interativo aponta os componentes que afetam a interpretação. 

Diante de tais aspectos, os intérpretes devem considerar os seguintes aspectos: (1) como a mensagem está 

sendo interpretada (simultaneamente ou consecutivamente); (2) o espaço de sinalização que está sendo usado 

(amplo ou reduzido de acordo com a audiência); (3) fatores físicos (como iluminação e ruídos); (4) feedback da 

audiência (movimento da cabeça e linguagem corporal); (5) decisões em nível lexical, sintático e semântico No 

enunciado da questão faltou a palavra EXCETO, com isso, a questão está sendo anulada, pois possui quatro, 

das cinco alternativas, como verdadeiras.


