
Cargo Disciplina Questão Justificativa

Agronomia Conhecimentos Específicos 23
O item VII na alternativa de letra "C" não corresponde ao solicitado no enunciado (funções 

das barraginhas), e não havendo outra alternativa correta, esta questão está anulada.

Agronomia Conhecimentos Específicos 25
As alternativas não apresentam os valores médios (mínimo e máximo) de produção devido 

à polinização. Por esta razão, a questão está anulada.

Agronomia Conhecimentos Específicos 34
Existem três alternativas corretas nesta questão; A, D e E. Por esta razão, a questão está 

anulada.

Atendimento Educacional 

Especializado
Conhecimentos Específicos 30

Devido ao erro na digitação da pergunta, faltando o termo "textual", a questão será 

anulada.

Atendimento Educacional 

Especializado
Conhecimentos Específicos 41

As alternativas: 1994; adoção do termo necessidades especiais e minorias étnicas referem-

se à Declaração de Salamanca. Quando foi digitado erroneamente Declaração de 

Guatemala.

Engenharia Química Conhecimentos Específicos 34
A opção correta seria: V, F, F, F, V, portanto não existe alternativa na questão da prova. A 

questão deverá ser anulada.

Gastronomia Conhecimentos Específicos 27

Faltou contextualizar na questão 27 a definição das áreas propostas por Gilberto Freyre. A 

definição de áreas mais ou menos homogêneas a que se refere a questão trata das 

"especificidades regionais DA ALIMENTAÇÃO brasileira. Faltou a palavra BRASILEIRA na 

questão, o que pode ter provocado confusão na resposta dos candidatos. Entretanto, 

ressalto que tais áreas estão descritas no livro do antropólogo da alimentação Henrique 

Carneiro, "Comida e Sociedade: uma história da Alimentação". Rio de Janeiro: Campus, 

2003, p. 155: [...] Gilberto Freyre, por sua vez, distinguiu as seguintes tradições regionais: a 

colonial mineira ( sopas de legumes, lombos de porco, leite, requeijões; a colonial baiana ( 

azeite de dendê, carurus, vatapás, mingaus e moquecas); a açoriana-brasileira do rio grande 

do sul (carne frescas e influências espanholas); a colonial paulista (influências indígenas 

assimiladas por bandeirantes; a do Pará e Amazonas (fortes influências ameríndias e a 

colonial nordestina (zona açucareira, comidas de côco e quitutes de mandioca, doces de 

frutas, compotas, pitus, sururu, lagsta e peixe. Pag 156/157.
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Gastronomia Conhecimentos Específicos 34

O uso do termo "técnicas industriais" no final do enunciado gera confusão na aplicação da 

resposta correta. O ideal seria a utilização do termo "técnicas artesanais". O candidato tem 

razão na sua ponderação.

Gastronomia Conhecimentos Específicos 41

O tamanho do drink não configura claramente sua classificação em hot drink, carecendo a 

assertiva do termo "temperatura". O(a) candidato(a) tem razão na sua argumentação, 

devendo a questão ser anulada.

História Conhecimentos Específicos 45

Para vários estudiosos do sistema eleitoral brasileiro, dentre eles Jairo Nicolau (2012) e 

Felipe Azevedo de Sousa (2015), com a Lei Saraiva, os analfabetos continuaram 

participando das eleições. A base para essa afirmação é o parágrafo 19 do artigo 15 da 

referida Lei: “§ 19. [...] Depois de lançar na urna sua cedula, o eleitor assignará o seu nome 

em um livro para esse fim destinado e fornecido pela Camara Municipal, o qual será aberto 

e encerrado pelo respectivo presidente ou pelo vereador por elle designado, que tambem 

numerará e rubricará todas as folhas do mesmo livro. Quando o eleitor não souber ou não 

puder assignar o seu nome, assignará em seu logar outro por elle indicado, e convidado 

para este fim pelo presidente da mesa”. (BRASIL/TSE: disponível em 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/lei-saraiva). Nicolau ainda chama atenção 

para o formato do novo título instituído, que “[...] introduziu um espaço no qual devia 

constar a informação sobre a instrução do eleitor” (NICOLAU, 2012). Não obstante, o autor 

reconhece que a Lei excluía, do alistamento eleitoral de setembro de 1882, os cidadãos que 

não sabiam ler e escrever. A Lei, portanto, é dúbia, ao garantir e ao mesmo tempo negar o 

direito de voto dos analfabetos. É essa dubiedade que justifica a anulação da questão.

Língua Inglesa Conhecimentos Específicos 45

A questão depende de uma visão teórica particular e que parece não encontrar um 

consenso entre estudiosos do assunto. Portanto, levando-se em consideração que não 

houve a indicação de uma bibliografia para a orientação dos candidatos, faz-se necessária a 

anulação da questão. Vale ressaltar que a questão e a alternativa considerada correta estão 

CORRETAMENTE relacionadas. A anulação da questão se justifica pela necessidade de se 

reconhecer o posicionamento teórico sobre o tema, uma vez que o mesmo pode não ser de 

conhecimento comum dos profissionais da área.



Matemática Conhecimentos Específicos 25

Percebe-se que a resposta do exercício para que a alternativa seja verdade, deveria solicitar 

a probabilidade de que as duas camisas retiradas da caixa fossem do Bahia. O exercício 

solicita o cálculo da probabilidade das duas camisas retiradas não fossem do Vitória, logo, 

poderia sair uma camisa do Bahia e outra do Vitória.

Matemática Conhecimentos Específicos 27

Ao analisar a questão com mais detalhes, chega-se a seguinte resolução: X = preço original 

Formas de pagamento: i) PV = 3x/4 ii) Das parcelas de x/2 e x/2 Assumindo que o valor da 

parcela e calculada dado o preço original temos: Em ii) PV = x/2 + x/(2(1+i)) onde i é a taxa 

3x/4 = x/2 + x/(2(1+i)) i = 1 corresponde 100%

Matemática Conhecimentos Específicos 30

Após análise do exercício propostos percebe-se que suas alternativas correspondem as 

equações da reta tangente a circunferência de equação ?: (x - 1)2 + y2 = 9, traçada pelo 

ponto P (-3 ; o) e não pelo ponto (-3 ; 1). Portanto, a questão será anulada. Segue a 

resolução da questão Como o ponto P (-3 ; 1 ) é externo a ?: (x - 1)2 + y2 = 9, pois a 

distância do centro C ao ponto P é: = v 17 ~= 4, 123 < r = 3, temos como equação das retas 

tangentes: mx –y + 3m + 1 = 0, Logo: |m.1 - 0 + (1 - m.(-3))| / | (m² + 1)^(1/2)| = 3 o que 

resulta na equação 7m² + 8m -8 =0, que tem como raízes são (- 4 + 6.v2)/7 e (- 4 - 6.v2)/7. 

Portanto, as retas procuradas são: r: (- 4 + 6.v2)x - 7y + 18v2 - 5 = 0 s: (- 4-+ 6.v2)x - 7y - 

18v2 - 5 = 0 

Matemática Conhecimentos Específicos 50
Efetivamente a questão não se enquadra no assunto de geometria espacial e sim no de 

geometria plana. 

Meio Ambiente Conhecimentos Específicos 23 Há duas alternativas idênticas, em desacordo com o edital.



Meio Ambiente Conhecimentos Específicos 34

Uma área está contaminada quando os valores de concentração encontrados, em uma área sob 

investigação, estão acima dos valores de investigação, conforme é reportado/denominado na própria 

Resolução CONAMA 420/2009: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS XXIV - Valor de Investigação-VI: 

é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea acima da qual existem 

riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição 

padronizado; XXII - Valor de Referência de Qualidade-VRQ: é a concentração de determinada 

substância que define a qualidade natural do solo, sendo determinado com base em interpretação 

estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de solos (Resolução CONAMA 

420/2009). Porém, independente da sua interposição, esta questão foi anulada, pois a questão 34, 

dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto, no gabarito refere que o 

correto é o item "B - I, IV e V", porém o item III também está correto, pois segundo a Resolução do 

CONAMA No 420/2009, o VRQ poderá ser aplicado para substâncias orgânicas e inorgânicas. No 

capítulo II "dos critérios e valores orientadores de qualidade do solo, § 2o Os órgãos ambientais, a seu 

critério e quando tecnicamente justificado, poderão estabelecer VRQs para substâncias orgânicas 

naturalmente presentes, listadas ou não no Anexo II". Portanto não há alternativa correta (I, III, IV e 

V), a questão será anulada. A realização da questão foi pautada no ANEXO II da própria Resolução 

420/2009, onde na coluna dos valores de referência de qualidade do solo (VRQ) para substâncias 

orgânicas reporta-se “na”, ou seja, não se aplica para substâncias orgânicas listadas nesta resolução. 

Porém, apesar da inconsistência na própria Resolução 420/2009 e da condição da maioria dos órgãos 

ambientais brasileiros não estabelecerem concentrações de referência de qualidade naturais do solo 

dos estados (a exceção de SP e MG), seja para substâncias inorgânicas, muito menos para substâncias 

orgânicas, a anulação da questão está respaldada na Resolução que reporta esta condição do órgão 

ambiental poder estabelecer estas concentrações quanto tecnicamente justificado. 

Meio Ambiente Conhecimentos Específicos 44

A questão não foi formulada para entrar nos méritos de legislação, bem como de 

enquadramento de parâmetros. Foi formulada no intuito do candidato formular um cálculo 

matemático simples de eficiência de remoção de carga orgânica, no caso, a DBO. E neste 

caso, a resposta correta é realmente a letra d. No entanto, houve um equívoco no reporte e 

realmente o ideal para a questão é Estação de tratamento de efluente de esgoto sanitário, 

e não ETA. E neste contexto, há sentido de eficiência de tratamento de uma ETE, por 

exemplo, com a remoção da DBO.


