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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB/MOBILE 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “A”, tendo em vista que o método construtor da classe PDO vai tentar fazer a conexão com o banco de dados 

usando os dados fornecidos dentro do bloco try. Caso a conexão falhe, o bloco catch capturará a exceção e usará o método 

getMessage() do objeto $e para nos informar qual é a mensagem de erro. A classe PDO, em sua instância, pede como parâmetro 

primeiro o banco que será utilizado, o caminho do banco de dados e o nome da base de dados. Após, devemos inserir o login e a 

senha do banco de dados. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 
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 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

ANÁLISE DE SISTEMAS - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 2 de 12 

Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde” 
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a renomada obra de Cormen (2002), especificamente na página 103, o algoritmo heapsort 

ordena elementos localmente, mantendo apenas um número constante de elementos armazenados fora do arranjo de entrada 

combinando o melhor do algoritmo de ordenação de intercalação com o melhor do algoritmo de ordenação de inserção. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o conceito de Polimorfismo é devidamente apresentado pela renomada obra de Deitel (2010, p. 305), em sua 
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oitava edição sobre programação JAVA, como uma das vantagens da programação orientada a objetos, pois simplifica a 

programação permitindo escrever códigos que processam objetos que, de forma direta ou indireta, compartilham a mesma 

superclasse como se todos fossem objetos dessa superclasse. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o padrão mantido foi o mais próximo do SQL ANSI, conforme apresenta a renomada obra do autor Toby J. 

Teorey (2014), especificamente na página 91. Se o candidato “rodar” o código em diferentes bancos de dados e, ainda, em 

diferentes versões, é possível haver incompatibilidade, mas isso não invalida a questão e a sua resposta correta. Desse modo, 

tanto a questão quanto o gabarito estão devidamente corretos. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a renomada obra de Toby J. Teorey (2014), especificamente nas páginas 109 a 130, a 3FN 

ocorre se, e somente se, para cada dependência funcional não trivial X->A, em que X e A podem ser atributos simples ou 

compostos, satisfaça uma das duas condições: ou o atributo X é uma super-chave ou o atributo A é membro de uma chave 

candidata. Estar na 2FN e 1FN são fatores obrigatórios e de notório saber. A questão se atenta somente ao cerne da 3FN, item 

obrigatório em um dos temas da prova. Dessa maneira, a questão e o gabarito se encontram corretos. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão tem o intuito de avaliar apenas o código do cursor e não toda a sua implementação, mesmo porque, 

se fosse para avaliar toda a implementação do cursor, seria estabelecido um cenário para ele. Desse modo, optou-se por colocar 

apenas um trecho do código para avaliar se os candidatos conheciam o trecho de implementação do cursor, como exemplifica 

Gonçalves (2015, p. 107). Com base no exposto, a questão e sua alternativa estão corretas. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, segundo a renomada obra técnica da PL/SQL McLaughlin (2008), especificamente na página 477, o autor 

afirma que os métodos de instância da PL/SQL para tipo objetos NÃO são estáticos; além disso, esses métodos escondem 

 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 8 de 12 

dados e operações dos objetos; e, por fim, as variáveis estáticas não estão disponíveis na PL/SQL. A partir do exposto, a 

questão e o gabarito se encontram corretos. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os nomes “VerificarConta” do diagrama e “Verificacao_Conta”, especificamente da assertiva III, são cambiáveis 

na assertiva e no diagrama. Portanto, para esse caso, não há prejuízos ao candidato, visto que os termos são perfeitamente 

entendíveis e claros. Além disso, no que tange ao uso de itálico nas classes ou métodos abstratos, trata-se de uma típica sugestão 

de autores para destacar a diferença entre classes/métodos concretos e abstratos, como é verificável na página 131 da obra 

atualizada sobre Engenharia de Software e UML (UNHELKAR, 2018), a qual postula: “A seguir, sugestões para nomear e 

representar classes e suas definições: 

[...] Os nomes de classes para classes abstratas estão em negrito, itálico e centralizados (por exemplo, Pessoa)”.  

Finalmente, a questão não possui foco na convenção ou sugestão da UML e sim no diagrama mostrado e sua análise que, 

independentemente do formato utilizado no título da superclasse, o candidato tem todas as condições de perceber que ela é 

abstrata pelas heranças apresentadas nas suas subclasses. Diante do exposto, tanto o enunciado quanto o diagrama da presente 

questão estão devidamente corretos, não havendo prejuízo aos candidatos. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a renomada obra de Rumbaugh, Jacobson e Booch (2005), o diagrama de sequência da UML 

representa as interações entre objetos de um cenário realizadas por meio de operações ou métodos. Não cabendo assim, 

confusão ou outra definição para o diagrama em questão. Diante do exposto, a alternativa está correta. Portanto recurso 

indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o candidato deveria conhecer as versões e suas evoluções e diferenças, por isso o edital não especifica 

versões. Além disso, não necessariamente uma versão vigente é aquela adotada por uma organização, que tem de se preparar 

para uma nova e atual avaliação. Diante desse cenário, a questão e a sua alternativa estão corretas, já que, no CMMI 1.3, existem 

dois tipos de modelos, com base em capacidade e maturidade. O modelo baseado em capacidade é aquele com os seguintes 

níveis: Nível 0. Incompleto, Nível 1. Executado, Nível 2. Gerenciado, Nível 3. Definido. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que Glenford, Sandler e Badgett (2011), especificamente na página 9, afirmam que o teste que tem como objetivo 

não se preocupar com o comportamento interno do software e suas estruturas, mas, sim, em encontrar as circunstâncias pelas 

quais o software não se comporta em conformidade com os seus requisitos é denominado teste de caixa preta. A partir do exposto, 

a alternativa correta é “A” do gabarito da prova 1, não havendo outra possibilidade de alternativa correta. Portanto recurso 

indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 
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1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 
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“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

ANÁLISE DE SISTEMAS - SUPORTE A COMUNICAÇÕES E REDE 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o recurso informa que a alternativa correta seria a alternativa “B” ao invés da alternativa “A”. Em todos os 

cadernos de prova, a alternativa correta informada no gabarito é a alternativa “B”. Os cabos Cat 6a operam na velocidade de 

10Gbps a 500Mhz. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, quando digitado a partir do diretório raiz, o comando ‘cat etc/passwd’ faz a leitura do arquivo com os usuários 

do sistema. Essa saída é redirecionada para o comando ‘grep’, que faz a filtragem das linhas com o conteúdo ‘/bin/bash’, contendo 
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os usuários com acesso à shell do sistema. Finalmente, essa última saída (com diversas informações) é redirecionada ao 

comando sed -e ' s/:.*//g', que resultará apenas no login dos usuários, sem outras informações. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com Forouzan B. (2013), “para realizar tarefas de gerenciamento, o SNMP utiliza dois outros 

protocolos: Structure of Management Information (SMI) e Management Information Base (MIB). Em outras palavras, o 

gerenciamento na Internet é feito por meio da cooperação de três protocolos: SNMP, SMI e MIB.” (tradução livre). Portanto recurso 

indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 
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1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

ANÁLISE DE SISTEMAS - SUPORTE À PRODUÇÃO 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim,  



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 3 de 10 

 

a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 
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(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

ANÁLISE DE SISTEMAS - SUPORTE OPERACIONAL E DE TECNOLOGIA 
 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim,  
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente).  

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 
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reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 

excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo como alternativa correta  a letra (C) realizar a criação de uma tabela em memória para manter a relação de praticamente 

todos os objetos armazenados no servidor de cache de seus vizinhos, reduzindo assim o tempo de acesso às informações, pois, 

dessa forma, o acesso aos servidores vizinhos deixa de ser executado frequentemente. Essa descrição refere-se à técnica que 

pode ser utilizada dentro de servidores de proxy denominada de Cache Digests e da forma como foi exposta fica clara e bem 

definido que se trata da implementação de Cache Digests. Podem ser encontradas várias outras formas sinônimas de descrever 

esse conceito, o que foi apresentado na alternativa encontra-se perfeitamente adequado e justificado, condizendo com o que foi 

solicitado no enunciado. Muito embora, somente essa justificativa por si só já seja suficiente, há de se considerar, também, que 

nenhuma outra alternativa apresentou uma correta definição sobre Cache Digest, fazendo com que a única alternativa correta seja 

a C. Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o Microsoft SCOM (SystemCenter Operations Manager) é um software específico da Microsoft para a gestão 

de operações e, dentro desse contexto, a gestão de operações faz parte da infraestrutura de TI. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “C”, tendo em vista que o comando a ser executado para exibir o uso do disco deve ser o du. O comando df , é 

utilizado para apresentar um resumo do espaço livre em disco. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa “D” é a correta já que o Pentest é um conjunto de técnicas e ferramentas utilizado para identificar 

possíveis falhas em sistemas e redes de dados através de testes de intrusão. Na descrição do enunciado não foi solicitado para 

escolher uma das técnicas de pentest, portanto a justificativa para alteração e/ou anulação da questão não se aplica dentro desse 

contexto. O enunciado da questão descrevia a funcionalidade do Pentest, sem citar o seu nome, e solicitava que fosse assinalada 

a alternativa que apresentasse o tipo de teste que é realizado por meio da aplicação de sistemas de detecção de intrusão, sendo 

este o Pentest. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois, embora LAG seja a função analítica que 

realiza o acesso de dados posteriores de um result set, ela pode ser aplicada também para a comparação de valores em uma lista. 

Portanto recurso deferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 1 de 14 

O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC) 

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA  
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obr igatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a função de utilidade é um modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se 

atribuam às cestas mais preferidas números maiores que os atribuídos às menos preferidas. A expressão representada na 

alternativa "A", significa que a cesta (x1, x2) será preferida à (y1, y2) se, e somente se, a utilidade de (x1, x2) for maior que a 

utilidade de (y1, y2). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que, independentemente do tipo de imposto a ser considerado, ele obrigatoriamente muda a inclinação e a posição 

da reta orçamentária, porque altera os preços pagos pelo consumidor, assim como os subsídios e o racionamento. No próprio 

recurso protocolado, consta a admissão do fato de que efetivamente os impostos alteram a inclinação e a posição da reta 

orçamentária. 

Ademais, a alternativa "B" está incorreta, pois a reta orçamentária tem uma inclinação - p1/p2. 

Em relação à alternativa "C", ela também está incorreta, pois a reta orçamentária tem um intercepto vertical m/p2. Observe que a 

leitura e a interpretação gráfica sempre parte do eixo x e após o eixo y não "a toa" que todas as identidades matemáticas são 

representadas por (x,y). Assim, o bem 1 sempre estará representado no eixo x e o bem 2 no eixo y. Verifique no capítulo 2 da obra 

de Varian (referência mencionada), a figura 2.1, o conjunto orçamentário, conforme segue: 

 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, na situação em que o monopolista se depara com uma curva de demanda linear, o preço aumenta em metade 

do custo. Assim, o preço aumentará em R$4,00.  

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que em Equilíbrio de Cournot, cada empresa maximiza seus lucros de acordo com suas expectativas sobre a 

escolha da produção da outra empresa e, além disso, essas expectativas são confirmadas em equilíbrio: cada empresa escolhe de 

forma ótima fabricar a quantidade que a outra empresa espera que ela fabrique. Em um equilíbrio de Cournot, nenhuma empresa 

achará lucrativo mudar sua produção, uma vez que descubra a escolha realmente feita pela outra empresa. Um exemplo de 

equilíbrio de Cournot é dado no gráfico expresso na questão mencionada, em que o equilíbrio de Cournot é simplesmente o par de 

produções no qual as duas curvas de reação se cruzam. Em tal ponto cada empresa está produzindo um nível de produção que 

maximiza o lucro, dada a escolha de produção da outra empresa.  

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa "D" é a correta, pois a sentença I é verdadeira; a sentença II é falsa, sendo a forma correta 

expressa por "O modelo de Stackelberg é frequentemente utilizado para descrever indústrias em que haja uma empresa 

dominante ou um líder natural"; e, por fim, a sentença III é falsa, sendo a forma correta expressa por "Um cartel consiste no conluio 

de um número de empresas para restringir a produção e maximizar o lucro do setor". 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o Produto Interno Bruto no ano de 2018 totalizou R$ 6.827,6 bilhões, sendo R$ 5.833,1 bilhões referentes ao 

Valor Adicionado a preços básicos e R$ 994,5 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. Ademais, a questão 

tinha como objetivo avaliar o conhecimento do(a) candidato(a) sobre a conjuntura macroeconômica de seu país, e o PIB é um 

indicador essencial a esse objetivo. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os pontos ao longo da curva “NX” representam aqueles nos quais a balança comercial está́ em equilíbrio, ou 

seja, NX é igual a zero. O nível de renda em que existe equilíbrio da balança comercial é dado por Yb. Nos pontos à esquerda de 

Yb, para uma dada demanda externa por nossos produtos Xd, existe um superávit comercial (NX é maior que zero). Isso ocorre 

porque, para níveis de renda abaixo de Yb, o montante das importações (que depende diretamente do nível de renda) é baixo em 

relação a Xd. Os pontos à direita de Yb, por sua vez, são marcados por déficits comerciais (NX é menor do que zero): nesse caso, 

para níveis de renda acima de Yb, o volume das importações é mais alto que Xd. 
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No Gráfico o nível de equilíbrio da renda é Y0, pois nesse ponto há a interseção da IS e da LM, ou seja, há o equilíbrio simultâneo 

do mercado de bens e do mercado monetário à taxa de juros i0. Observa-se que nesse ponto há́ um superávit comercial (NX > 0), 

dado que Y0 está́ à esquerda de Yb. 

No curto prazo, a balança comercial não precisa estar em equilíbrio. Se houver um déficit comercial, ele poderá́ ser financiado por 

parte das reservas internacionais das quais o país dispuser. No caso de um superávit, o país utiliza o excesso de dólares para 

aumentar o nível de reservas internacionais. 

Como o modelo adota o sistema de taxas de câmbio fixas, supõe-se que o Banco Central financia o déficit comercial pela venda 

de divisas e dessa forma mantém a taxa de câmbio fixa, diante da existência do déficit comercial. Caso o Banco Central não 

fizesse isso, haveria menor quantidade de moeda estrangeira (divisas) em relação à moeda doméstica, o que levaria a uma 

valorização da moeda estrangeira (desvalorização da moeda local) e, consequentemente, a um aumento da taxa de câmbio: cada 

unidade da moeda estrangeira valeria mais em moeda doméstica. Alternativamente, se há́ um superávit comercial, para manter 

fixa a cotação da moeda estrangeira, o Banco Central compra moeda forte. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que apesar de ser a maior arrecadadora de impostos, a União aporta menos de um terço dos recursos públicos 

destinados à educação no ano de 2015. Essa afirmativa é correta, pois os investimentos em educação superior são inferior a um 

terço do somatório dos investimentos em educação básica, competência dos estados e municípios. Portanto a questão 

demandava do(a) candidato(a) o prévio conhecimento de que é competência da União os investimentos na educação em ensino 

superior. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que de acordo com o IBGE (publicação de 26/04/2019 pela Agência de Notícias do IBGE - verificar a referência 

mencionada), o que justifica a alternativa "D" ser a única correta é que entre as pessoas com ensino superior completo, 90,1% 

realizaram afazeres, enquanto entre aquelas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto a taxa foi de 82,2%.  

A alternativa "C" é incorreta, pois são os homens sem instrução ou com fundamental incompleto que tiveram a menor taxa de 

realização de cuidados (22,0%). 

Ademais, a questão fora formulada com base nos seguintes itens do conteúdo programático: Pobreza e exclusão social: medidas e 

avaliação. Situação sociodemográfica de grupos populacionais específicos: gênero, raça, crianças, jovens e idosos. A nova 

dinâmica demográfica brasileira: tendências recentes da fecundidade e da mortalidade, os novos fluxos migratórios, urbanização e 

demandas sociais, mudanças nos perfis da estrutura etária e impactos sobre as políticas públicas. 

Entende-se que o(a) candidato(a) deva ter o conhecimento prévio da conjuntura da temática em questão, e que esse poderia se 

dar por meio do estudo das pesquisas realizadas pelo IBGE. A questão demandou o conhecimento de informações centrais ao 

suplemento Outras Formas de Trabalho", da PNAD Contínua 2018 (divulgado pela agência de notícias do IBGE) e a tabela 
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apresentada na questão teve somente o caráter de contextualizar a temática, não sendo o objeto central da questão. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que entre 2001 e 2009 a renda per capita dos 10% mais ricos da população brasileira aumentou 1,5% ao ano, 

enquanto a renda dos mais pobres cresceu à taxa de 6,8%. O ganho proporcionalmente maior deste último grupo está́ relacionado 

aos programas sociais, com destaque para o Programa Bolsa Família (PBF). Esse foi criado em 2004 e concebido como um 

programa “focado” nas famílias de menor renda. O PBF unificou cinco programas federais preexistentes de transferência de renda 

(Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxilio Gás, Cartão Alimentação e Erradicação do Trabalho Infantil). De acordo com o Ministério 

do Desenvolvimento Social, o programa atendia, em 2010, mais de 12 milhões de famílias, com maior impacto no Norte e no 

Nordeste, contribuindo também para a redução das desigualdades regionais do país. Um dos grandes méritos do programa é seu 

custo relativamente baixo, uma vez que, mesmo após a sua ampliação, consumiu, em 2010, menos de 0,5% do PIB. A alternativa 

"D" é incorreta pois o índice é de "alto desenvolvimento humano". 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa "A" é a única correta, pois a justificativa usual para o modelo competitivo é que quando existem 

muitas empresas pequenas no mercado cada uma delas se defronta com uma curva de demanda essencialmente plana, mas 

mesmo se houver apenas duas empresas no mercado e uma delas insistir em cobrar determinado preço fixo, a outra empresa no 

mercado estará diante de uma curva de demanda competitiva, como representada no gráfico. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que como o monopolista cobra um preço que ultrapassa o custo marginal, produzirá uma quantidade ineficiente de 

produto. A extensão da ineficiência pode ser medida pelo ônus - a perda líquida dos excedentes dos consumidores e produtores. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa "C" é a única INCORRETA assim como solicitado pelo enunciado da questão, pois a razão de 

dependência dos jovens é maior entre as famílias de menor renda, em que as taxas de fecundidade são mais altas. Razão de 

dependência - jovens: razão da população entre 0 e 14 anos sobre a população em idade ativa (14 a 64 anos). 

Ademais a alternativa "A" é correta, pois conforme Marques (2013, p. 264): "[...] Os últimos censos mostram, de maneira 

inquestionável, que a população em idade escolar vem crescendo em ritmo cada vez menor e que isso deve continuar nos 

próximos anos. Diferentemente do que ocorria na década de 1970, quando o sistema educacional precisava crescer a taxas 

superiores a 3% para dar conta do aumento da demanda de crianças em idade escolar, atualmente o crescimento pode ocorrer de 

maneira mais lenta, sobretudo no que se refere ao ensino Fundamental e Médio [...]. 

Portanto recurso indeferido.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 
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1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 
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(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde” 

retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 6 de 12 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que data de publicação, indicações numéricas de volume, título da publicação e conselho editorial não são 

elementos pertencentes à terceira capa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme o item 6.3.2 da norma NBR 6022/2003 da ABNT, resumo em língua estrangeira é um elemento 

obrigatório. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a norma NBR 6029/2006 da ABNT informa que a estrutura de um livro ou folheto é constituída por partes 

externa e interna. A parte externa (4.1) é constituída por: sobrecapa; capa(s); folhas de guarda; lombada; goteira; orelhas. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme Fujita e Gil Leiva (2010, p.4), o principal objetivo da linguagem de indexação é assegurar o controle 

de vocabulário para assuntos gerais e específicos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme Lancaster (2004, p.8-9), a indexação de assuntos envolve duas etapas principais: análise conceitual 

e tradução. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme Lancaster (2004, p. 101), “poderíamos mencionar as muitas e diferentes finalidades do resumo. A 

mais importante [...] é que os resumos facilitam a seleção”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme Lann e Ferreira (2000, p. 3), as linguagens documentárias podem ser notacionais, como os 

sistemas de Classificação Decimal de Dewey (CDD) ou Classificação Decimal Universal (CDU), ou alfabéticas,  como os 

cabeçalhos de assunto ou os tesauros. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo 

em vista que, conforme Mcilwaine (1998, p. 11), a “CDU é baseada em classes”. Os autores Andrade, Bruna e Sales (2011, p.38) 

corroboram com essa afirmação ao destacar que “A CDU é composta pelas tabelas principais ou sistemáticas. Essa tabela 

comporta todo o conhecimento científico, sendo dividida em 10 classes principais [...]”. Dessa forma, uma das particularidades da 

CDU reside no fato de estar baseada em classes. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação (PIC) (2016), o catálogo deverá ser 

um instrumento eficaz e efetivo que permita ao usuário encontrar; identificar; selecionar; adquirir ou obter; navegar e explorar. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com Cunha e Eirão (2012, p. 63), duas das clássicas Leis de Ranganathan (1963), “Poupe o tempo 

do usuário" e "Para cada leitor seu livro", ajudam a entender a Disseminação Seletiva da Informação, que pode ser um serviço 

personalizado, de valor agregado e direcionado para a necessidade particular de cada usuário. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para administrar, é necessário conhecer e seguir as funções administrativas, a fim de atingir os objetivos que, 

de acordo com Ferreira e Oliveira, seriam: a) Planejamento: função que estabelece as metas e os métodos para atingi-las, [...]. b) 

Organização: função que reúne os diversos fatores e recursos essenciais para a execução dos planos. [...]. c) Direção: função 

administrativa de gerir a organização à medida que se executam os planos, procurando convertê-los em resultados. d) Controle: 

função administrativa de restringir e regular vários fatores, de modo que os planos e projetos sejam executados [...]. e) Tomada de 

decisão: pode ser encarada como uma função administrativa, mas também como um elemento comum às demais funções 

administrativas (de planejar, organizar, dirigir e controlar). (FERREIRA; OLIVEIRA, 1989, p. 17- 18). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme Oliveira (1985, p. 141), “Um dos aspectos do marketing que pode ser aplicado com sucesso em 

bibliotecas é a segmentação. A segmentação do mercado em bibliotecas oferece uma perspectiva para identificar e servir mais 

efetivamente o público da biblioteca”. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  
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Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 
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2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “l igação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição é claro em apresentar os elementos relativos 

a presente questão. Após a adequação às normas internacionais de contabilidade passou a prevalecer a essência sobre a forma. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão solicita a alternativa que compreende o custo de aquisição. Logo, segundo o MCASP (8ªed.) (item 

4.2.2), dentre as opções apresentadas, o custo de aquisição compreende apenas os itens I, III e IV tendo apenas uma alternativa 
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correta de acordo com o gabarito divulgado. Os demais itens apresentados são exemplos de itens que não devem ser incluídos no 

custo dos estoques e reconhecidos como VPD do período em que são incorridos. Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. De acordo com o item 

4.3 do MCASP todos os itens mencionados devem ser evidenciados. 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. Portanto: 

Os reflexos Patrimoniais da Depreciação, Amortização e Exaustão no Balanço Patrimonial (BP): 

*Provocam diminuição do Ativo e do Patrimônio Líquido, por meio da redução do resultado do exercício;  

*São Contas Retificadoras do Ativo; 

*Devem ser registradas como 1.2.x.x.x.xx.xx (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas.  

Os reflexos Patrimoniais da Depreciação, Amortização e Exaustão na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP): 

*Devem ser registradas como 3.3.3.x.x.xx.xx Depreciação, Exaustão e Amortização;  

*Provocam diminuição do Resultado Patrimonial; 

*Representam Variação Patrimonial Diminutiva (VPD). 

Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. Inicialmente é preciso 

esclarecer que, no caso dos imóveis, somente a parcela correspondente à construção deve ser depreciada, não se depreciando o 

terreno. Dessa forma, o gabarito preliminar divulgado está correto.  

Em relação a alternativa A sua redação tem como base o item 5.5.3 do MCASP (8ªed.) estando correta, tendo em vista que na sua 

redação não menciona que seria somente essa a única forma de realizar a depreciação do mês.   

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada na Lei nº 4.320/1964. Desse modo, de acordo com o artigo 13 da referida Lei, os itens 1-3 

e 4 são despesas de custeio e os itens 2, 5 e 6 são transferências correntes. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o aspecto orçamentário compreende, além o registro e a evidenciação do orçamento público, a sua aprovação 

quanto à sua execução.  Desse modo, apenas a alternativa divulgada no gabarito preliminar está correta. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada na Lei nº 4.320/1964 que em seu artigo Art. 102 afirma que: “O Balanço Orçamentário 

demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.” Desse modo, apenas a alternativa divulgada no 

gabarito preliminar está correta. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. Portanto, segundo o 

item 4.2.1.1 que trata do Ativo circulante e não circulante, “O ciclo operacional da entidade é o tempo levado para converter 

entradas (inputs) ou recursos em saídas (outputs). Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, 

pressupõe-se que sua duração seja de doze meses.” 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. A execução dos restos a 
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pagar não processados refere-se ao balanço orçamentário. Desse modo: O Balanço Financeiro é composto por um único quadro 

que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: a. a receita orçamentária realizada e a 

despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b. os 

recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou 

independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e d. o saldo em espécie do exercício 

anterior e para o exercício seguinte. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. A isenção é a espécie 

mais usual de renúncia e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. Neste caso, o montante da 

renúncia será considerado no momento da elaboração da LOA, ou seja, a estimativa da receita orçamentária já contempla a 

renúncia e, portanto, não há registro orçamentário ou patrimonial. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. São Restos a Pagar 

todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro 

do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não 

processados (despesas a liquidar ou em liquidação), ou seja, a questão considera restos a pagar liquidados e não liquidados e não 

apenas um deles. As despesas empenhadas e ainda não liquidadas, para efeito do adequado tratamento contábil, são divididas 

entre “a liquidar” e “em liquidação”. Essa distinção depende da correta identificação da ocorrência do fato gerador da obrigação a 

ser reconhecida. 

O mesmo Manual também explica que, considerando o art. 42 da LRF, é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 

nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 

dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada na Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101, de 4 de maio de 2000. § 1º São exigências 

para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 
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I - existência de dotação específica; 

II - (VETADO) 

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como 

quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de 

inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada na Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101, de 4 de maio de 2000. Art. 29. Para efeitos 

dessa Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 

Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 

amortização em prazo superior a doze meses; 

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 

Estados e Municípios; 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 

aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação 

ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem 

prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do 

Brasil. 

§ 3º Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham 

constado do orçamento. Portanto recurso indeferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “E”, pois, de acordo com o Manual de Contabilidade 
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Aplicada ao Setor Público - 8ª edição, o suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor 

para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é 

necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento, isto é, via de regra, não 

precisa passar pela etapa do processo licitatório. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no 

momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em 

que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou 

serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “C” para “A”, tendo em vista que, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição, 

bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, 

terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros. Portanto recurso 

deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. Doações são 

transferências voluntárias de ativos incluindo dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie para outra entidade. 

Para doações em dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie, o evento passado que origina o controle de recursos 

que incorporam benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço é normalmente o recebimento da doação. 

As doações são reconhecidas como ativos e variações patrimoniais aumentativas quando for provável que os benefícios 

econômicos futuros ou potencial de serviços fluam para a entidade e que o valor justo dos ativos possa ser mensurado de maneira 

confiável. As doações recebidas em dinheiro, além de serem reconhecidas como variações patrimoniais aumentativas, por força do 

art. 57 da Lei nº 4.320/1964, também deverão ser reconhecidas como receitas orçamentárias. 

Os bens em espécie são reconhecidos como ativos quando são recebidos ou quando existe um acordo obrigatório para se 

receberem tais bens. Se os bens em espécie são recebidos sem condições atreladas, a variação patrimonial aumentativa é 

reconhecida imediatamente. Se as condições estão atreladas, um passivo é reconhecido, na medida em que as condições são 

satisfeitas, o passivo é reduzido e a receita é reconhecida. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. De modo geral, a 
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abordagem padrão exige o reconhecimento imediato de tais custos no resultado do período. Permite, porém, como tratamento 

alternativo, a capitalização dos custos dos empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção 

de ativo qualificável. 

São os juros e outros custos em que a entidade incorre relacionados com o empréstimo de recursos. Esses custos podem incluir:  

a. Juros de empréstimos obtidos em curto e longo prazos e de saldo bancário a descoberto;  

b. Amortização de descontos ou prêmios relacionados com empréstimos obtidos;  

c. Amortização de custos adicionais relacionados com empréstimos obtidos;  

d. Encargos financeiros relativos a arrendamentos mercantis financeiros e contratos de concessão de serviços públicos; e  

e. Variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira, na extensão em que elas sejam consideradas como 

ajuste do custo dos juros. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois provisões são obrigações presentes, derivadas 

de eventos passados, em que se espera que os pagamentos resultem, para a entidade, em saídas de recursos capazes de gerar 

benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. 

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) elenca alguns tipos de provisões, por exemplo: a. Provisões para riscos 

trabalhistas; b. Provisões para riscos fiscais; c. Provisões para riscos cíveis; d. Provisões para repartição de créditos tributários; e. 

Provisões para riscos decorrentes de contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP).  

As provisões se distinguem dos demais passivos porque envolvem incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro 

necessário para a sua extinção. As provisões não se confundem com os demais passivos, tais como passivos derivados de 

apropriações por competência, decorrentes de bens ou serviços recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou 

formalmente acordados com o fornecedor, incluindo os valores devidos aos empregados, como valores relacionados ao 

pagamento de férias e décimo terceiro salário. 

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade ocasionou mudanças significativas na definição de 

provisões. Com as mudanças adotadas, as provisões deixaram de se referir a ajustes dos valores contábeis de ativos e passaram 

a se referir apenas a passivos de prazo ou valor incertos. Além disso, são reconhecidas como provisões apenas as obrigações 

decorrentes de eventos passados que existam independentemente das ações futuras da entidade. Assim, uma decisão da 

entidade não origina uma obrigação, exceto se a decisão tenha sido comunicada a terceiros e gere uma expectativa válida de que 

a entidade cumprirá com suas responsabilidades. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. A execução dos restos a 

pagar não processados refere-se ao balanço orçamentário. Desse modo: Os passivos contingentes não devem ser reconhecidos 

em contas patrimoniais. No entanto, deverão ser registrados em contas de controle do PCASP e divulgados em notas explicativas. 
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A divulgação só é dispensada nos casos em que a saída de recursos for considerada remota. Os ativos contingentes não devem 

ser reconhecidos em contas patrimoniais, uma vez que podem resultar no reconhecimento de receitas que nunca virão a ser 

realizadas. No entanto, quando uma entrada de recursos for considerada provável, eles deverão ser registrados em contas de 

controle do PCASP e divulgados em notas explicativas. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois, de acordo com o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público - 8ª edição, o Balanço Orçamentário será elaborado utilizando-se as seguintes classes e grupos do 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): a. Classe 5 (Orçamento Aprovado), Grupo 2 (Previsão da Receita e Fixação 

da Despesa); b. Classe 6 (Execução do Orçamento), Grupo 2 (Realização da Receita e Execução da Despesa). 

Por sua vez, o Balanço Financeiro será elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP): a. Classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários de Depósitos 

Restituíveis e Valores Vinculados, Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte; b. 

Classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) para as Transferências Financeiras Concedidas; c. Classe 4 (Variações Patrimoniais 

Aumentativas) para as Transferências Financeiras Recebidas; d. Classe 5 (Orçamento Aprovado) para a Inscrição de Restos a 

Pagar; e. Classe 6 (Execução do Orçamento) para a Receita Orçamentária, Despesa Orçamentária e Pagamento de Restos a 

Pagar. 

Ainda, o Balanço Patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos (3º nível - Subgrupo 

ou 4º nível - Título). A DVP será elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações 

patrimoniais aumentativas) do PCASP. Para a elaboração da DFC, são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do 

Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de 

receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a 

movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada na NBCs TSP 11. A execução dos restos a pagar não processados refere-se ao balanço 

orçamentário. Segundo a referida norma: 107. As circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de receitas e 

despesas incluem: 

(a) reduções nos estoques ao seu valor realizável líquido ou no ativo imobilizado ao seu valor recuperável, bem como as reversões 

de tais reduções; 

(b) reestruturações das atividades da entidade e reversões de quaisquer provisões para gastos de reestruturação; 

(c) baixas de itens do ativo imobilizado; 

(d) baixas de investimento; 
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(e) unidades operacionais descontinuadas; 

(f) solução de litígios; e 

(g) outras reversões de provisão. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: NBCs TSP 07. O item 92 

da referida norma define que: Caso uma classe do ativo imobilizado seja contabilizada a valores reavaliados, a entidade deve 

divulgar o seguinte: 

(a) a data efetiva da reavaliação; 

(b) se foi ou não utilizado avaliador independente; 

(c) os métodos e as premissas significativos aplicados à estimativa do valor justo dos itens; 

(d) se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir de preços observáveis em mercado ativo ou baseado em 

transações de mercado recentes realizadas sem favorecimento entre as partes ou se foi estimado utilizando outras técnicas de 

avaliação; 

(e) a reserva de reavaliação, indicando as alterações do período e quaisquer restrições sobre distribuição do saldo da reserva aos 

proprietários; 

(f) a soma de todas as reservas de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro daquela classe; e 

(g) a soma de todos os déficits de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro daquela classe. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. A contabilidade aplicada 

ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária, de 

forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 

4.320/1964: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

I – as receitas nele arrecadadas; 

II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

No entanto, há de se destacar que o art. 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) e a citada Lei, 

ao abordar o tema “Da Contabilidade”, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas 

independentes ou resultantes da execução orçamentária. 

Título IX – Da Contabilidade [...] 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 

conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços 
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gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. [...] 

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. [...] 

Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as 

variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da 

conta patrimonial. [...] 

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

Observa-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à 

administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as 

informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de 

determinado exercício. 

Nesse sentido, a contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e 

patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e 

financeiros. 

Desse modo, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da variação patrimonial aumentativa, 

independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que está fundamentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição. O critério geral utilizado 

para registro da receita orçamentária é o do ingresso de disponibilidades. 

A contabilidade utiliza conta redutora de receita orçamentária para evidenciar o fluxo de recursos da receita orçamentária bruta até 

a líquida, em função de suas operações econômicas e sociais. Assim, deverá ser registrado o valor total arrecadado na rubrica 

“6.2.1.2.x.xx.xx – Receita Realizada”, observada a natureza da receita orçamentária, conforme ementário. Após isso, a devolução 

ou transferência de recursos arrecadados que pertençam a terceiros deve ser registrada em um dos detalhamentos da rubrica 

“6.2.1.3.x.xx.xx – (-) Deduções da Receita Orçamentária”, utilizando a natureza de receita originária.  

Deve-se ter atenção, ainda, para situações específicas que incorram em diminuição da receita orçamentária, como o caso de 

retificação de informações ou estornos.  

A retificação consiste em corrigir dados informados erroneamente pelos contribuintes, que geraram registros incorretos na 

contabilidade do órgão. Exemplo: identificação do contribuinte, tipo de receita etc. A correção desses dados deve ser feita 

mediante registro de dedução de receita e, após isso, deve-se proceder ao lançamento correto.  

No caso de lançamentos em que ocorram erros de escrituração do ente (não motivados por informações incorretas dos 

contribuintes), a correção deve ser feita por meio de estorno e novo lançamento correto. 

As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais podem ser contabilizadas pelo ente transferidor como uma 

despesa ou como dedução de receita, dependendo da forma como foi elaborado o orçamento do ente. No entanto, em se tratando 

de transferências voluntárias, a contabilização deve ser como despesa, visto que não há uma determinação legal para a 

transferência, enquadram-se nessas transferências aquelas que são arrecadadas por um ente, mas devem ser transferidas a 

outros entes por disposição constitucional ou legal.  

Exemplos de transferências constitucionais: Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de Participação dos Estados 
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(FPE), Fundo de Compensação dos Estados Exportadores (FPEX) e outros.  

Exemplos de transferências Legais: Transferências da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), Transferências do FNDE como: 

Apoio à Alimentação Escolar para Educação Básica, Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica, Programa Brasil 

Alfabetizado, Programa Dinheiro Direto na Escola.  

O ente recebedor deve reconhecer um direito a receber (ativo) no momento da arrecadação pelo ente transferidor em 

contrapartida de variação patrimonial aumentativa, não impactando o superávit financeiro. 

Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 17 de 19 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 
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2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 
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(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP 

Instituto AOCP  



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
RETIFICADO 

 

Página 1 de 14 

O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, considerando a contextualização exposta no enunciado, tratando especificamente de populações quilombolas, 

há de se esclarecer que a referida questão teve por base o Questionário A mostra de informações sobre moradores para domicílios 

particulares e coletivos, em sua questão 53, a qual traz um tratamento específico para populações Quilombolas e Indígenas.  

Nesse questionário, a orientação é: “14.013 - Fez algum bico ou trabalho ocasional remunerado? 

[Para todos]: ‘bico é qualquer atividade remunerada que seja temporária ou ocasional.’ 

[Se (área indígena ou quilombola)]: ‘considere os trabalhos eventuais como trabalhar por dia na roça dos outros, de servente, 

costura para fora.’ 1 - Sim 2 - Não”. Desse modo, constata-se que, para essas populações, os trabalhos eventuais são, sim, 

considerados trabalhos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que é inequívoco que existem dois grandes troncos linguísticos. As outras famílias linguísticas, por não 

apresentarem graus de semelhanças suficientes, não podem ser agrupadas em troncos, a saber: karib, pano, maku, yanoama, 

mura, tukano, katukina, txapakura, nambikwara e guaikuru. O tronco tupi é constituído pelas seguintes famílias genéticas: tupi-

guarani, monde, tuparí, juruna, mundurukú e ramarána, incluindo também três línguas isoladas (awetí, sateré-mawé e puruborá). 

As línguas da família tupi-guarani são faladas em várias regiões brasileiras, além de outros países da América do Sul (Bolívia, 

Peru, Venezuela, Guiana Francesa, Colômbia, Paraguai e Argentina). Todas as outras famílias do tronco tupi estão situadas no 

Brasil, especificamente no sul do Rio Amazonas. O tronco macro-jê possui cinco famílias genéticas: jê, bororo, botocudo, karajá e 

maxakalí, além de quatro línguas: guató, ofayé, rikbaktsá e yathê ou fulniô. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o conteúdo programático abordado foi “Discussão sobre tutela e associativismo étnico. Processos de 

territorialização indígena e quilombola”. Ter conhecimento das especificidades do grupo em questão faz parte do Programa. 

A referência ao Censo Demográfico teve por inspiração o Questionário da amostra do IBGE – Questões 21 (4.04, 4.041, 4.042) e 

32 (9.011) – disponibilizado ao público. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os processos de transnacionalização foram adquirindo uma base tecnológica que tornou baixo o patamar de 

produtividade alcançado pela indústria brasileira. Com o primeiro choque do petróleo em 1973 e as mudanças de rumo na 

economia mundial, o ritmo de crescimento da economia brasileira, bem como de sua indústria, foi freado. Nesse momento, o 

processo de industrialização ainda não estava concluído e, portanto, a matriz industrial brasileira ainda não se encontrava 

totalmente diversificada. O programa de substituição de importações, até aquele momento, pouco contribuía para o alívio da 

restrição externa ao crescimento. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que Congada, Moçambique e Maracatu são danças que correspondem a elementos da cultura imaterial brasileira, 

baseadas na tradição africana; já a confecção de panelas de barro para culinária é elemento de cultura material. O art. 215 da 

Constituição de 1988 trata do patrimônio cultural, bens materiais e imateriais, promoção do patrimônio cultural brasileiro, gestão da 
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documentação governamental, incentivo à produção e conhecimento de bens e valores, danos e ameaças ao patrimônio cultural, 

tombamentos de documentos e sítios históricos dos quilombos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o uso da estatística é predominante nas análises quantitativas. Assim, é incorreto afirmar que, ao se tratar de 

uma abordagem que leva em conta diversos aspectos da subjetividade, é parte fundamental o conhecimento de técnicas de 

pesquisa que usam o recurso da estatística. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, na década de 1990, a descentralização e a universalização das políticas de saúde conferiram aos municípios 

brasileiros a responsabilidade pela gestão dos serviços públicos nessa área. Contudo o financiamento ficou a cargo das três 

esferas de governo. Conforme afirma Marta Arretche, nos programas de saúde pública que ocorreram os mais bem-sucedidos 

avanços em direção a uma reforma de tipo descentralizador.  Essa reforma, que redistribuiu funções e competências entre os 

níveis de governo, tem uma direção clara: os municípios passam progressivamente a ter capacidade decisória, competências e 

recursos para a prestação dos serviços básicos de saúde. É verdade, contudo, que uma articulação positiva entre a burocracia do 

Ministério da Saúde, a elite profissional do setor e governadores e prefeitos viabilizou a aprovação de medidas de reforma a partir 

do centro do sistema político. Ainda segundo a mesma autora (2004), “É esta estrutura institucional que explica que, ao longo 

dos anos 90, o Ministério da Saúde tenha conquistado a adesão dos governos estaduais e municipais ao SUS. Em maio de 2002, 

5.537 dos 5.560 municípios brasileiros – 99,6% do total – haviam assumido a gestão parcial ou integral dos serviços de saúde. Em 

2000, os municípios brasileiros foram responsáveis, em média, por 89% do total da produção ambulatorial no Brasil”. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que trata da fase inicial da Antropologia Brasileira, entre 1930 e 1960, na qual tiveram fundamental importância as 

missões francesas iniciadas na década de 1930. Darcy Ribeiro pertence à segunda geração de antropólogos. A questão incorreta 

refere-se ao sociólogo Roger Bastide, que integrou uma das missões, passou a lecionar no Brasil a partir de 1937 e pesquisou as 

religiões afro-brasileiras. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
RETIFICADO 

 

Página 9 de 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que é incorreto afirmar que o Estatuto do Índio restringe, no próprio benefício das populações indígenas, a 

possibilidade de escolha dos seus meios de vida e subsistência; garante aos índios a permanência voluntária no seu habitat. Isso 

porque o artigo 2º, inciso IV do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) assegura aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus 

meios de vida e subsistência. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o conteúdo programático correspondente é o “Estado e o direitos humanos, cidadania e diversidades”. 

Ressalta-se ainda que, conforme consta na Constituição Federal de 1988, capítulo IV, dos Direitos Políticos, artigo 14, parágrafo 

2º, ampliaram-se os direitos de voto, mas permaneceu a restrição de voto aos conscritos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, na alternativa “A”, após “Produto Interno Bruto”, faltou a expressão 

“per capita”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a Marcha Noturna pela Democracia é um tradicional protesto do movimento contra a celebração do 13 de maio. 

O dia comemorado pelo movimento negro é  20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. O argumento que embasa tal 

ato é que a imensa desigualdade racial e a injustiça existentes no momento da abolição persistem para a imensa maioria da 

população negra, ainda nos dias de hoje. Zumbi é um herói que lutou pela liberdade. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o assunto da questão se refere ao conteúdo programático “Pobreza e exclusão social: medidas e avaliação” e 

não ao pensamento marxista. Originalmente, a preocupação com as desigualdades e a pobreza por parte de governos se iniciou 

nos países desenvolvidos, após a euforia da reconstrução no pós-guerra. Os graves efeitos do pós-guerra levaram ao surgimento 

de vasta legislação social, visando à população desamparada. Na Grã-Bretanha, por exemplo, surgiram Leis da Cidade Nova, Lei 
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Nacional da Assistência e Lei Nacional da Saúde, que necessitavam ter elementos para mensuração da exclusão e pobreza. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que um trabalhador que ganhava salário mínimo durante o período do “milagre brasileiro” não teve qualquer ganho 

de poder aquisitivo, mas, no setor industrial, os trabalhadores tiveram maiores reajustes. Com o incentivo e o crescimento da 

indústria de bens duráveis, como automóveis e eletrodoméstico, o trabalhador mais qualificado foi valorizado no período – na 

forma de ganhos salariais. O trabalhador de outros ramos da indústria, do comércio e da construção civil não teve ganhos reais no 

período. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as pessoas ficam por décadas expostas a valores e produtos consumidos no mundo todo e moldam suas 

preferências por valores descartáveis. Não apenas na indústria da música, mas também no consumo de produtos como Coca-

Cola, McDonald's, grifes de roupas, cinema e tantas outras influências é recorrente a substituição de produtos por modismos que 

duram pouco. A produção local e artesanal fica relegada ao elemento da curiosidade. A facilidade de comunicação no mundo 

globalizado determina esse comportamento. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, em sociedades democráticas, o livre associativismo está previsto na Constituição Federal. No caso em tela, a 

organização coletiva é espontânea e vinculada a uma luta de caráter político e se difere do voluntariado, que é uma participação 

individualizada, por exemplo, pais de alunos se dispõem a ser voluntários na recuperação da escola dos filhos. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que trata do método de pesquisa quantitativo. A representatividade da amostra é o elemento central para a 

confiabilidade da pesquisa. Trata-se de um tema já bastante popularizado pelos meios de comunicação quando apresentam 

pesquisas de opinião. Portanto recurso indeferido. 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
RETIFICADO 

 

Página 11 de 14 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela  

 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 
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indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

DESENHO INSTRUCIONAL 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 3 de 10 

a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “B” e “E”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 
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• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  
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  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 
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segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

GEOPROCESSAMENTO 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois os termos “atributos de objetos” e 

“propriedades de objetos” podem ser considerados sinônimos, pois a palavra “propriedade” possui o significado de: “qualidade ou 

característica do que é próprio”. Dessa maneira, pode ser considerada um sinônimo de “atributo”. Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois as operações topológicas de igualdade e “continência” (dentro 

de) também são uma forma de sobreposição. Portanto recurso deferido.  
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a sigla SGBD é uma tradução da sigla DBMS em inglês - “Database Management Systems”. Em apenas uma 

das alternativas, foi apresentada a tradução do termo “Management” como “Gerenciador”, não gerando dupla interpretação. Além 

disso, os termos “gestão”, “gerenciamento” e “gerenciador” exploram a mesma ideia na sigla, algo que não ocorre nas demais 

alternativas. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de divergência na literatura pertinente que possibilitou a existência de mais de uma alternativa correta, 

pois algumas referências consideram o termo “network” (que pode ser traduzido como “rede”) como um dos componentes que 

possibilitam o uso efetivo do SIG. Sendo assim, um sexto componente pode ser considerado quando falamos a respeito do uso de 

um SIG. Portanto recurso deferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 
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Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

 

 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 
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• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 
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somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

 

 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

GESTÃO E INFRAESTRUTURA 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 5 de 31 

excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Desenvolvimento e avaliação de 

programas de treinamento e de acordo com Salcedo, Cálcena e Lugoboni (2014), item 2 – referencial teórico, páginas 51 a 53, 

“subitem 2.2 - o modelo Kirkpatrick de avaliação de treinamento- “Kirkpartick (2011) desenvolveu um modelo de avaliação muito 

popular que tem sido usado desde a década de 1950 pela comunidade de treinamento. O foco está na medição de quatro tipos de 

resultados que deve resultar de um programa de treinamento altamente eficaz. O modelo de Kirkpatrick (2011) inclui quatro níveis 

ou etapas de avaliação de resultados: Reação, Aprendizagem, Comportamento, Resultados, as quais serão apresentadas a seguir: 

- Nível 1 – Reação: Aqui o objetivo é medir as reações dos participantes para o programa de treinamento. Kirkpatrick descreve este 

nível como a medida de satisfação do cliente. Por muitos anos, conduzi seminários, cursos institucionais e conferências na 

University of Wisconsin Management Institute. As empresas pagam uma taxa para encaminhar seu pessoal para estes programas 

e fica óbvio que a reação dos participantes é a mensuração imediata da satisfação dos clientes. Também é óbvio que a reação 

precisa ser favorável se quisermos permanecer no negócio, atrair novos alunos e ter o retorno dos antigos para futuros programas. 
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Nos programas internos das empresas a necessidade de medir a satisfação do cliente já não parece tão óbvia, pois muitas vezes 

os funcionários são convocados a participar quer queiram quer não. De qualquer forma, eles continuam sendo os clientes, mesmo 

que não paguem pelo treinamento, e a reação deles pode levar ao sucesso ou ao fracasso do programa, pois os comentários que 

fazem junto aos seus chefes chegarão aos ouvidos da alta direção, que é quem toma a decisão sobre a continuidade dos 

programas. Portanto, a reação positiva ao treinamento é importante tanto para os instrutores de treinamento internos quanto para 

os que oferecem programas abertos ao público, pois o futuro do programa depende desta reação. Além disso, se os participantes 

não reagem de forma favorável, provavelmente não estarão motivados a aprender. Reação positiva e satisfação, pode não 

assegurar o aprendizado, mas reação negativa, insatisfação, certamente reduz a possibilidade de aprendizado. (KIRKPATRICK 

1998, p. 66). - Nível 2 – Aprendizagem: Aqui o objetivo é determinar o que os participantes aprenderam no programa de 

treinamento durante o evento de treinamento. - Nível 3 – Comportamento: Aqui o objetivo é descobrir se os participantes do 

programa de treinamento mudaram seu comportamento, como resultado de terem assistido e participado no programa de 

treinamento. Assim, a fim de que a mudança de comportamento ocorra, quatro condições se fazem necessárias (DUTRA, 2008, p. 

5): 1. A pessoa precisa querer mudar.  2. A pessoa precisa saber o quê e o como mudar. 3. A pessoa precisa trabalhar num 

ambiente com o clima correto. 4. A pessoa precisa ser premiada pela mudança. O Nível 3 é muitas vezes mais difícil do que os 

outros dois níveis, porque as mudanças de comportamento no local de trabalho muitas vezes são mais difíceis de medir 

do que a reação e aprendizado logo após o evento de treinamento. Assim deve-se dar tempo ao comportamento para 

transferir e coletar dados no local de trabalho. - Nível 4 – Resultados: Aqui o objetivo é descobrir se o programa de treinamento 

levou a resultados finais, os resultados, especialmente de negócios que contribuam para os lucros das empresas. Assim, o Nível 

quatro resultados pode incluir outros resultados importantes que contribuem para o bom funcionamento de uma organização 

(Kirkpatrick, 1998, p. 75). Aqui estão alguns exemplos de diferentes tipos de nível quatro resultados descritos por (Kirkpatrick, 

1998, p. 75): - Melhoria da qualidade de trabalho. - Maior produtividade. - Redução no volume de negócios. - Redução na taxa de 

desperdícios. - Melhoria da qualidade de vida no trabalho. - Melhores relações humanas (por exemplo, melhora da comunicação 

vertical e horizontal). - Aumento de vendas. - Menos queixas. - Menor absenteísmo. - Moral mais elevado do trabalhador. - Menos 

acidentes. - Maior satisfação no trabalho. - Aumento da lucratividade. Para esse nível de avaliação, a coleta de dados pode ser 

realizada tanto por meio de entrevistas e questionários (ideal para os casos onde não seja possível a quantificação exata dos 

benefícios do programa, como em um esforço dirigido à melhoria das competências gerenciais dos dirigentes, por exemplo), 

quanto por meio de evidências reais como a quantidade exata de produtos vendidos a mais em decorrência de um treinamento 

realizado para esse fim (BORGHI, 2008, p. 31). Este nível é o mais complexo de ser avaliado, é preciso que os profissionais 

de treinamento observem, mais do que os demais níveis, se as informações provenientes das avaliações superam os 

custos de se avaliar. A relação entre custo e benefício segundo Borghi (2008, p. 32) se apresenta ainda mais crítica neste nível, 

uma vez que avaliar os resultados do treinamento requer certamente mais recursos do que todos os demais níveis de avaliação. 

Subitem 2.3 - relação de resultados nos quatro níveis de avaliação de treinamento - Para a avaliação de quatro níveis, Kirkpartick 

(1998, p. 79) descreve as seguintes recomendações: 1. Utilizar um grupo de controle, ou seja, um delineamento experimental que 

seja viável. 2. Dar tempo para que os resultados sejam alcançados. Em outras palavras, o nível quatro resultados levará algum 

tempo para ocorrer.” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Planejamento, execução e 

acompanhamento de processos seletivos e de acordo com Ricardo, Costa, Ferreira e Altaf (2013), item 4. Recrutamento e 

seleção nas organizações, subitem 4.2. seleção: conceitos e técnica, páginas 9 e 10, “Após o recrutamento dos candidatos 

potenciais, tem início a etapa de seleção, a qual envolve a tomada de decisão, sendo candidato comparado com o perfil da vaga 

aberta e com os demais participantes do processo seletivo. Para que a escolha seja embasada e tenha qualidade, é necessária a 

realização de um conjunto integrado de atividades, denominadas de técnicas de seleção, sendo os testes uma das mais utilizadas. 

A utilização de testes em processos de seleção tem por base o valor de predição desses instrumentos, ou seja, a suposição de 

que há uma correspondência entre o desempenho apresentado nos testes e o comportamento futuro do candidato no trabalho, 

sendo eles de três tipos, conforme destacado por Vizioli (2010): 1) Testes psicológicos: avaliam o desenvolvimento intelectual 

geral, as aptidões e a personalidade dos candidatos. Em geral, são instrumentos que estudam características emocionais, de 

motivação e interpessoais. No Brasil, sua utilização enfrenta problemas quanto à validade, pois seus resultados só têm valor 

quando a sua aplicação ocorre em uma amostra definida. Portanto, ao optar por sua utilização, é preciso a presença de 

profissionais especializados e uma análise criteriosa quanto à validade e à fidedignidade do instrumento escolhido. 2) Testes de 

conhecimento: dividem-se em objetivos e discursivos. No primeiro caso, utiliza questões de respostas diretas e tem como 

característica, um comando que propõe várias alternativas de respostas para o candidato escolher, exigindo-lhe habilidade de 

leitura, interpretação de texto e crítica. Assim, a partir da formulação de várias perguntas é possível abranger todos os 

conhecimentos necessários para o cargo. Já os testes discursivos utilizam perguntas abertas que exploram o conhecimento 

necessário para o cargo, testando habilidades de leitura e de redação. 3) Testes situacionais: seu objetivo é expor o candidato 

a situações estruturadas, apresentadas ao candidato por meio escrito ou vivenciado, típicas de seu dia a dia no trabalho, 

para observar diretamente a sua capacidade de observação, de análise e de solução de problemas. Para Leme (2009), o 

interessante dos testes situacionais é a possibilidade de análise simultânea de competências técnicas e 

comportamentais; porém, há também o risco de os candidatos apresentarem respostas manipuladas de forma a agradar a 

empresa e o perfil da vaga almejada. Além dos testes, outras técnicas utilizadas para apoiar a seleção são as entrevistas e as 

dinâmicas de grupos (VIZIOLI, 2010). A entrevista é uma técnica muito difundida, e, em pequenas empresas, é muitas vezes a 

única utilizada em seus processos seletivos. Ela busca averiguar a veracidade de pontos apresentados no currículo, conhecer o 

candidato, seus projetos e motivações, e explorar um pouco de sua vida pessoal. Apesar da subjetividade inerente, é uma das 

técnicas de seleção mais utilizada no Brasil. Já as dinâmicas de grupo, também muito populares, consistem em propor, a um grupo 

de candidatos, um conjunto de atividades, tais como vivências, jogos, simulações e debates sobre temas específicos, como forma 

de estímulo para deflagrar a interação entre os participantes. Com isso, torna-se possível a observação de seu comportamento, 

conforme possibilita a avaliação das habilidades interpessoais e das atitudes.” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático O provimento de mão de obra no 

Serviço Público Federal e de acordo com Silva (2005), item 1 1. Introdução, páginas 1 e 2, “A Administração Pública tem 

buscado suprir suas necessidades de mão-de-obra para a realização de atividades internas acessórias às atividades-fim, 
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evitando inchar sua estrutura, procurando formas de atingir seus objetivos no sentido de não prejudicar o desempenho 

da área na qual atua, pois o poder público não pode terceirizar além da atividade de apoio, concentrando-se na atividade-

fim. No setor público, para identificar se a atividade terceirizada é fim ou meio, há necessidade de perquirir qual é a missão do 

Estado. Por que e para que existe e é mantido. A partir das missões do governo é possível caracterizar as atividades que são 

essenciais ou estratégicas, para o seu cumprimento e que, portanto, não devem ser terceirizadas. Na administração pública opta-

se por adotar a terceirização dos serviços em função da inexistência de concursos públicos, que ocorre devido a uma série de 

fatores, tais como: proibição pelo Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, ônus demasiado em executar concurso 

público para suprir poucas vagas, enfoque da atividade-fim a que se destina o órgão em detrimento da área-meio, que consiste em 

atividades em que não são essenciais à administração pública, porém básicas, entre outros. Dessa forma, suprem-se as atividades 

básicas administrativas dos órgãos públicos com a adoção da terceirização, onde contratam-se empresas privadas que 

selecionam, treinam e arregimentam recursos humanos, cabendo à instituição supervisionar por meio de um servidor com a 

atribuição de gerir o contrato – o gestor do contrato. Isto porque terceirizar é uma das criações da administração moderna que 

demandam maior vigilância e atenção. É necessário que ela fique a cargo de especialistas e que seja exercida por mão-de-obra 

treinada especificamente para cada tarefa. A terceirização, no atual cenário administrativo e econômico, deve provocar 

transformações que terão reflexos na política, pois gerará mudanças de postura, revisão da missão dos órgãos públicos, 

modernização da máquina administrativa. Essa técnica tem sido utilizada com bastante frequência pela própria 

Administração Pública, apresentando grandes vantagens ao Estado, pois os sub-contratados não irão gozar das 

prerrogativas do servidor público. Há casos em que os empregados terceirizados, exercem as mesmas tarefas do servidor 

público, porém, não terá o vínculo empregatício reconhecido com a administração, por afrontar a própria Constituição Federal, não 

podendo ser admitido, senão por concurso público. A terceirização não deve ser vista como um meio de contratação de 

pessoal que funciona incontidamente nas organizações, pois o Tribunal Superior do Trabalho delimita como lícita tão-

somente àquela que tem por objetivo a atividade-meio da empresa contratante, livre de subordinação direta e de 

pessoalidade entre esta e o trabalhador.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa E e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Conceito e papel do RH nas 

organizações e de acordo com Gullo, capítulo 3 - As funções da Administração e as áreas da empresa, item 2 - Áreas da 

empresa: Marketing – vendas – produção - suprimento – finanças e contabilidade – pessoas − Desenvolvimento, subitem d. 

Pessoas, páginas 61 e 62, “É a área que cuida de gente e de seu toque humano. Numa empresa, quando seu expediente é 

encerrado e as pessoas saem, tudo cessa; no dia seguinte, quando as pessoas entram, tudo começa a se movimentar, a funcionar 

e a acontecer, por meio do toque humano e da aplicação dos conceitos de Administração. Essa área tem a peculiaridade de aplicar 

as funções da Administração a cada uma das áreas da empresa e a cada um de seus departamentos, no sentido de dar apoio ao 

desenvolvimento a todas as pessoas da empresa, indistintamente. Seus departamentos são: Área: Pessoas – departamentos: - 

Recrutamento e Seleção – busca pessoas qualificadas para exercerem os cargos que a estrutura e organização da empresa 

possui. Cuida da documentação e das normas previstas e exigidas pela legislação trabalhista. - Competências, conhecimento e 

capacitação – define as competências da empresa e das pessoas e, por meio do fornecimento de conhecimento e de treinamento 
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(educação corporativa), aumenta o grau de competência da empresa e das pessoas. Isso propicia uma Administração participativa 

e o comprometimento de todos na empresa, na busca dos objetivos e resultados planejados. A consequência é a sobrevivência 

perene das pessoas e da empresa. - Plano de carreira – define as oportunidades que a empresa oferece para as pessoas 

crescerem na mesma. - Estrutura hierárquica (organograma) de áreas, departamentos e setores – constrói a estrutura para obter 

integração, interação, sinergia, eficiência, eficácia e efetividade das pessoas na empresa. - Descrição de cargo – descreve as 

funções de cada pessoa, ou seja, as tarefas que uma pessoa deve executar em seu trabalho. - Relacionamento social e humano – 

aplica programas do tipo a todas as áreas e departamentos da empresa, para prover a comunicação, motivação e liderança entre 

todas as pessoas. Com isto, promove a integração e interação entre todos na empresa e em toda sua organização e estrutura, ou 

seja, em rede. - Avaliação de desempenho – realiza avaliações com o objetivo de fazer correções e, com isto, aumentar o grau de 

desempenho das pessoas. - Remuneração – analisa a prática salarial do mercado de trabalho e as competências da pessoa para 

definir um salário justo e equilibrado. Adota uma remuneração (salário) composta por uma parte fixa (em moeda), outra parte em 

benefícios (vale alimentação, seguro saúde etc.) e um incentivo (em moeda ou produto) quando uma meta específica e extra, 

objetivada pela empresa, for alcançada. - Saúde, segurança e higiene – monta esquema que garanta qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. - Pós-emprego – provê recolocação para os que deixam a empresa.”  

Diante do exposto acima e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o 

solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa A e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Conceito e papel do RH nas 

organizações e de acordo com Gullo, capítulo 3 - As funções da Administração e as áreas da empresa, item 2 - Áreas da 

empresa: Marketing – vendas – produção - suprimento – finanças e contabilidade – pessoas − Desenvolvimento, subitem d. 

Pessoas, páginas 61 e 62, “É a área que cuida de gente e de seu toque humano. Numa empresa, quando seu expediente é 

encerrado e as pessoas saem, tudo cessa; no dia seguinte, quando as pessoas entram, tudo começa a se movimentar, a 

funcionar e a acontecer, por meio do toque humano e da aplicação dos conceitos de Administração. Essa área tem a 

peculiaridade de aplicar as funções da Administração a cada uma das áreas da empresa e a cada um de seus 

departamentos, no sentido de dar apoio ao desenvolvimento a todas as pessoas da empresa, indistintamente.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que, para o solicitado 

na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa C e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Sistemas informatizados de gestão de 

informações de pessoal e de acordo com Silva, Lomanto e Wagner (2009), item 2 – referencial teórico, páginas 7 e 8, “A 

eficiência organizacional depende do alcance dos seus objetivos e da interação do sistema interno ao ambiente externo. Ela é fruto 
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da conjugação de capacidade (habilidades e comportamentos), motivação, boas relações interpessoais, comunicação, solução de 

conflitos, tomada de decisão e percepção a respeito dos objetivos globais das organizações. O SIGRH, para ser legitimado, 

depende da receptividade dos usuários, que está diretamente associado à interpretação do que seja congruente em 

termos de interesses, devendo haver, para tanto, um esforço na compreensão daquilo que é ou não é aparente ou falado 

(postura, valores, ceticismo, etc.) no modelo de gestão de pessoas coordenado pela Diretoria de Gestão de Recursos 

Humanos (DGRH). Indo ao encontro ao exposto acima, faz-se necessário, então, perceber as pessoas nas organizações 

como capital humano, sendo imprescindível o elemento participação que aumenta o conhecimento das atividades 

organizacionais, a confiança, as percepções de satisfação no trabalho, o compromisso com a organização, o 

desempenho e a aceitação das mudanças organizacionais. Seguem assuntos apresentados à luz da literatura, que precisam 

ser percebidos, a fim de se obter os resultados esperados com a implantação do SIGRH. 2.1 Gestão de pessoas 2.1.1 

Participação e cidadania Em regimes democráticos a responsabilidade de governar a sociedade está de posse dos cidadãos: de 

forma direta, por meio da participação popular, ou indireta, por meio de seus representantes eleitos. Por este enfoque (apenas um 

entre os vários enfoques possíveis, atribuíveis ao conceito de cidadania), cidadania é a expressão do vínculo existente entre o ser-

indivíduo com o Estado. A participação direta acontece quando os cidadãos estão pessoalmente envolvidos nas decisões; ao 

contrário da participação indireta, quando os cidadãos elegem outros para os representarem nas decisões. A primeira requer 

compartilhamento de poder entre cidadãos e agentes públicos. (...) Na visão de Roberts (2004), ao combinar-se o conceito de 

cidadão, de poder e de decisão compartilhados, que se define a participação como o processo pelos quais os membros 

de uma sociedade (aqueles que não fazem parte de órgãos públicos ou do governo) dividem poder com agentes públicos, 

tomam decisões substantivas e exercem ações relacionadas às suas comunidades. De acordo com a autora, a 

participação “[...] é um valor intrínseco porque desenvolve as mais elevadas capacidades humanas e ampara o caráter 

moral ativo, direcionado ao bem público” (Roberts, 2004, p. 323, tradução livre). A vantagem da participação, em última 

instância, possibilita a distribuição mais equilibrada dos recursos do Estado. Para Ventris e Kuentzel (2005, p. 520), a participação 

“[...] assume, por definição, que o envolvimento cidadão contribui para a deliberação reflexiva, para a democracia discursiva, a 

efetiva representação, e a construção de consenso na esfera pública”. Portanto, a participação é um dos elementos principais para 

que as necessidades e desejos dos servidores e cidadãos sejam conhecidos, permitindo o dissenso, com vista ao consenso e o 

fortalecimento dos princípios democráticos, à medida que desperta, formula, direciona, e legitima as políticas e atitudes do 

governo.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa A e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Conceito e cenário do Serviço Público 

Federal e de acordo com Lassance (2017), item 2 – óticas e estereótipos sobre o dimensionamento da força de trabalho no 

serviço público federal, página 11, “O número de servidores no Brasil está abaixo do observado em outros países, embora 

os custos com o pagamento de servidores públicos estejam em patamares equivalentes ao custo médio de países da 

OCDE (2010). Assim, diante das restrições fiscais atuais e dos limites rígidos estabelecidos para os gastos com custeio de 

pessoal, o quadro apresenta-se como pouco flexível a um avanço da presença do Estado por meio de uma maior provisão de 

servidores públicos para além do necessário para a simples reposição dessa mão de obra, conforme o fluxo de aposentadorias e 
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rotatividade. As evidências são de que, contrariamente à ideia de inchaço, um grave problema a ser enfrentado é o do baixo 

número de servidores públicos do Estado brasileiro e seu emparedamento por problemas de ordem fiscal. Embora seja 

absolutamente imprescindível ao país, o servidor público e seu custeio são muitas vezes tratados como problemas cuja 

solução demandaria cortes de gastos, e não uma melhor alocação desses recursos e um melhor dimensionamento da 

força de trabalho.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso inferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Recursos Humanos - Visão geral da 

área de Recursos Humanos e de acordo com Franceschi e Eckhardt (2013), Aula 2 – Administração geral e industrial, item 2.4 - 

Administração de pessoas, página 30, “Segundo Kwasnicka (2010), a administração de recursos humanos representa todo o 

esforço da organização para atrair profissionais do mercado de trabalho, prepará-los, adaptá-los, desenvolvê-los e incorporá-los de 

forma permanente ao esforço produtivo e utilizar adequadamente o profissional de que uma organização necessita. A 

administração de recursos humanos tem sido descrita como a função de planejar, coordenar e controlar a obtenção da mão de 

obra necessária à organização. O homem certo, no lugar certo e no momento certo é um conceito clássico de recursos 

humanos. É impossível renovar uma empresa sem revitalizar as pessoas, reconhecer e aperfeiçoar suas capacidades e 

habilidades. As organizações devem ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades e autoconfiança necessárias para 

um ambiente de mudanças.” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Recursos Humanos - Visão geral da 

área de Recursos Humanos e de acordo com Franceschi e Eckhardt (2013), Aula 2 – Administração geral e industrial , item 2.4 - 

Administração de pessoas, páginas 30 e 31, “Segundo Kwasnicka (2010), Os executivos têm-se mostrado satisfeitos com as 

tarefas desempenhadas pela função dos recursos humanos, porém sempre abordam a falta de entendimento do complexo global 

que compõe a organização. Tudo o que a função de recursos humanos faz tem reflexo tanto para os indivíduos, como para 

a organização. Administrar as pessoas dentro de uma organização não é prioridade da função recursos humanos; ela 

depende de todos os indivíduos que estão envolvidos com os processos administrativos e produtivos. Tanto essa inter-

relação com as demais áreas, como seu duplo papel dentro da estrutura organizacional, torna essa função atípica em 

relação às demais. O duplo papel refere-se a sua posição de linha e assessoria, simultaneamente, dentro da estrutura 

organizacional.”   
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Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa C e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Recursos Humanos - Visão geral da 

área de Recursos Humanos e de acordo com Franceschi e Eckhardt (2013), Aula 2 – Administração geral e industrial , item 2.4 - 

Administração de pessoas, páginas 31 e 32, “Não há um campo comum que defina claramente o que o setor de recursos 

humanos deve fazer, porém podem-se estabelecer 11 princípios que poderiam ser usados pelos administradores de 

recursos humanos em soluções de problemas e tomadas de decisão em sua área de ação: a) Justiça – uma organização 

deve garantir que suas ações e decisões não favoreçam mais um lado do que outro. Todos os esforços devem ser direcionados ao 

balanceamento das necessidades e dos direitos. Essas necessidades podem ser tanto do indivíduo quanto da organização. b) 

Respeito – é uma atitude em relação a outras pessoas, considerando-se sempre seus valores e crenças pessoais. c) Alinhamento 

organizacional – as necessidades das organizações estão em primeiro lugar. As partes devem ser vistas e julgadas em relação 

ao todo. Decisões devem ser tomadas considerando-se o impacto no sistema global. A missão da empresa deve ser bem 

entendida por todos. d) Serviço – o trabalho desempenhado por recursos humanos deve ser contributivo para a vida da 

organização. Ações e atitudes deveriam ser úteis em natureza e eficientes na prática. e) Advocacia – a definição legal do termo 

evoca o apoio total e completo aos empregados em qualquer situação. Esse apoio deve ser dado estando eles certos ou errados. 

f) Autoridade – a autoridade de recursos humanos deveria ser originada mais da influência e menos do comando. Isso está mais 

relacionado às políticas e à forma pela qual o administrador de recursos humanos mantém consistência em sua administração. g) 

Razão – procedimentos, políticas e práticas não existem com fim em si mesmos. Devem sempre ter uma razão relacionada com 

as necessidades da empresa. h) Papel de recursos humanos – o pessoal de apoio de recursos humanos desempenha papel que 

vai desde um trabalho burocrático de suporte, passando por integração da estratégia organizacional, atenção às relações de 

trabalho, até a oferta de serviços demandados pelas regulamentações ou leis trabalhistas. i) O todo versus a parte – recursos 

humanos é uma área que apoia a ligação entre serviços e programas. Nenhuma área é global, mas todas são igualmente 

importantes. Salários são tão importantes quanto treinamento ou relações de trabalho. Todas as áreas são essenciais e 

significativas. j) Mediação e não arbitragem – conflitos entre empregados e administradores deveriam ser tratados pela linha de 

mediação e não arbitrariamente. Mediação promove compromisso e reconciliação, arbitragem envolve impor uma decisão a uma 

das partes. k) Facilitadores de mudança – em sua nova função, os profissionais de recursos humanos atuam como facilitadores 

de mudança, considerando-se como uma atividade que molda os valores da empresa.”   

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa E e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Noções básicas sobre administração 

patrimonial e de acordo com Cherobin (2016), item 6. Ocorrências patrimoniais, páginas 11 a 13, “Transferência: modalidade de 

movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo 

órgão ou entidade (Decreto 99.658, de 30/10/1990). (...) Passagem (Contrapartida): procedimento para incorporação de um bem 

recebido de uma ação de transferência entre Unidades da Universidade. (...) Reincorporação: Procedimento utilizado para ativação 

de um bem baixado. (...) Inventário: levantamento físico com identificação do bem e do local, visando comprovação da existência 

física, da integridade das informações contábeis e da identificação do usuário responsável. (...) Transformação Física: 

procedimento pelo qual é efetuada a alteração das características do bem.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa C e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Noções básicas sobre administração 

patrimonial e de acordo com Cherobin (2016), item 2. Ações gerais da área de patrimônio, páginas 2 e 3, “Gestão de Bens 

(Gêneros Patrimoniais): - Animal; – Acervo; – Móvel; – Imóvel; – Biblioteca. Incorporação e/ou Registro de Bens: - Incorporar 

e/ou Registrar os bens no Sistema Mercúrio; - Emissão do termo de responsabilidade; - Identificação física do bem, com a fixação 

de etiqueta patrimonial ou gravação, observada a padronização da etiqueta de código de barras, gerada através do Sistema 

MercúrioWeb - Patrimônio. Tipos de Incorporação e/ou Registro de Bens; - Por Permuta; - Avaliações; - Registros de Bens de 

Terceiros; - Doações; - Fabricação própria ou outros; - Compra Sispa (empenhos); - Convênios. Tipos de Baixas: - Por consumo; - 

Por morte; - Por inservível; - Por quebra, desgaste ou avaria; - Por outros fornecimentos gratuitos; - Por venda em exercícios 

anteriores. - Por doação; - Por dúplice incorporação em exercícios anteriores; - Por indevida incorporação em exercícios 

anteriores; - Por extravio; - Por sinistro; - Por resultado da atividade agropecuária; - Por sacrifício de animais; - Por permuta; - Por 

empréstimo; - Por venda direta e/ou leilão; - Por furto/roubo; - Por morte – enviados a biotério; - Por obsolescência; - Para CEDIR; 

- Por descaracterização; - Para RECICLATESC; - Cessão de Bens de Terceiros – Convênio; - Cessão de Bens de Terceiros – 

Outros; -Término da Cessão de Uso. Tipos de Passagem de Bens: - Transferência; - Contrapartida.”   

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B, ou seja, todo bem deverá ser sempre classificado como móvel se 

puder ser movimentado, independentemente de ter sido cedido, doado, trocado, ou qualquer outra forma de aquisição e, por isso, 

fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Noções básicas sobre 

armazenamento e controle e de acordo com Santos e Soares (2015), item 2 – desenvolvimento, página 99, “O processo de 
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movimentação e armazenagem de materiais possui sua concepção histórica há muito tempo, pois sempre houve necessidade de 

armazenar alimentos para o restante do ano, Reinaldo Moura (1997) diz que muito cedo, mais ou menos 1800 a.c. José aos 30 

anos foi possivelmente o primeiro a estocar e a movimentar produtos nomeado pelo Rei do Egito, isto aconteceu por causa de um 

sonho que o rei teve, interpretado por José da seguinte forma, sete anos de abundância seguidas por sete anos de fome na 

localidade. José começou a construir e estocar um quinto da colheita de cada ano em armazéns e celeiros, em cada cidade do 

Egito. Este país sobreviveu nos anos de fome, através de bons planejamento e distribuição. Nesta perspectiva, a movimentação de 

materiais realizava-se de forma simples, cada indivíduo possuía uma função específica, determinada pelo responsável da 

organização. O termo armazenagem foi empregado somente há alguns anos, referenciados por volta de 1953. Anteriormente, era 

chamado de almoxarifado. No final de 1960, empresas de grande porte nos Estados Unidos da América deram importância ao 

controle de material. Nos anos de 1970, cresceram os armazéns e nos anos 1980 surgiu filosofia de estoque zero e o conceito 

para controle de inventário e com o passar do tempo foram introduzidos as empilhadeiras e os paletes de madeira ampliando, 

assim, a utilização de espaço e provocando a movimentação mais rápida de mercadorias. Nos dias atuais, trata-se de uma 

combinação de métodos e processos, capazes de movimentar toda a mercadoria, matérias-primas e produto final com objetivo de 

acomodá-los da melhor forma possível para que o objetivo final seja alcançado e o atendimento ao cliente flua de forma eficaz. 

Este objetivo é especificado quando Reinaldo Moura (1997), diz que o propósito de qualquer armazenagem é a de prover 

estoque de matérias: do tipo específico; na quantidade certa; para o lugar certo; no tempo certo e pelo mínimo de custo 

(MOURA, 1997, p. 66).”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa A e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Noções básicas sobre 

armazenamento e controle e de acordo com Santos e Soares (2015), item 2 – desenvolvimento, página 101, “Em relação à 

movimentação que é uma tarefa que requer grande esforço, a utilização de equipamentos adequados para cada tipo de material 

contribui de forma a proporcionar aos funcionários uma execução desta tarefa. Um controle essencial nesta coordenação, é o 

processo de controle de estoque que é de suma importância para as empresas evitem perdas financeiras, devendo-se atentar para 

forma correta de valorização e mensuração dos estoques. Neste contexto Viana cita que, assim, em qualquer empresa, os 

estoques representam componentes extremamente significativos, seja sob aspectos econômicos financeiros seja operacionais 

críticos (VIANA, 2002, p. 108). Controle de estoque é o procedimento adotado para registrar entrada e saída de mercadorias e 

produtos seja numa indústria ou no comercio, e deve ser utilizado tanto na matéria prima, mercadorias produzidas ou mercadorias 

vendidas. O primeiro passo para ter um bom controle de estoque é ter um bom e confiável sistema que lhe auxilie na 

administração de todo material, e também é necessário organizar suas principais funções, tais como: a) determinar o 

número de itens que devem permanecer em estoque; b) determinar quando deve reabastecer o estoque; c) determinar a 

quantidade de estoque que será necessário para um período pré-determinado; d) acionar o departamento de compras 

para executar a aquisição de estoque; e) receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; f) controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fornecer informações sobre sua posição; g) 

manter inventario periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados; e h) identificar e retirar 

do estoque os itens danificados. Tal planejamento é eficaz na maneira de controlar os materiais dentro da organização, 
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trabalhando exatamente em cima do que a empresa necessita para determinadas áreas de estocagem, objetivando manter o 

equilíbrio entre estoque e consumo. Qualquer que seja o método é fundamental a plena observância das rotinas em pratica a fim 

de se evitar problemas de controle, com consequências no inventario, que redundam em prejuízos para empresa. (VIANA, 2002, p. 

361).”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Administração de compras e de acordo 

com Franceschi e Eckhardt (2013), aula 4 – Organização do trabalho , item 4.5 - Princípios básicos de administração da produção 

e material, subitem 4.5.2 – administração de materiais, letra a- subsistemas típicos, página 69, “Aquisição/compra de material – 

subsistema responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material através do processo de licitação. 

O setor de compras preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É da responsabilidade de compras 

assegurarem que as matérias-primas exigidas pela produção estejam à disposição nas quantidades certas, nos períodos 

desejados. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também considerar o preço mais 

favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa E e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Controle e escolha de fornecedores e 

de acordo com FNQ (2017), item 2 – gestão de fornecedores, subitem processos de gestão de fornecedores, página 5, “A defi-

nição de com quantos e com quais fornecedores a empresa irá trabalhar faz parte da estratégia de compras da 

organização. A gestão de fornecedores pode ser: single sourcing - fornecedores exclusivos para determinados produtos; 

multiple sourcing - vários fornecedores para um mesmo produto; global sourcing - fornecedores internacionais; rede de 

fornecedores - rede constituída de poucos fornecedores diretos (de primeiro nível) e de uma base maior de fornecedores 

indiretos, que "fornecem para seus fornecedores" (de segundo e terceiro níveis).” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Lote econômico - cálculo e aplicação 

e de acordo com Cauduro e Zucatto (2011), item 2. Referencial teórico, subitem 2.7 Lote Econômico de compra (LEC), páginas 80 

e 81, “Para Gonçalves (2004), lote econômico é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de 

estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem é mínimo para o período considerado. 

Esse conceito aplica-se tanto na relação de abastecimento pela manufatura para a área de estoque, recebendo a denominação de 

lote econômico de produção, quanto à relação de reposição de estoque por compras no mercado, passando a ser designado como 

lote econômico de compras. Segundo Dias (2005), o Lote Econômico de compras (LEC) é o equilíbrio econômico entre o custo de 

posse (manutenção dos estoques) e o custo de aquisições (obtenção de material). O LEC é a quantidade de material a ser 

encomendada a cada compra a fim de se obter o menor custo total possível, levando-se em conta as despesas de armazenagem, 

juros do capital empatado e as despesas gerais de compras. Para determinar o LEC, o método geralmente utilizado consiste em 

calcular sucessivamente as quantidades correspondentes de um histórico de entradas e saídas durante um determinado período a 

fim de se encontrar um número padrão de utilização dos materiais. O LEC é a quantidade do pedido de reposição que minimiza a 

soma dos custos de manutenção de estoques e de emissão e colocação de pedidos. O cálculo do LEC considera que a demanda 

e os custos são relativamente estáveis durante o ano inteiro. A fórmula para cálculo do LEC é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fórmula para o Lote Econômico de Compras (LEC) - Fonte: Dias (2005 e Gonçalves (2004) 

onde: LEC = lote econômico de compra; Co = custo de emitir e colocar um pedido; D = volume anual de vendas, em unidades 

(demanda anual); Ci = custo anual de manutenção de estoque (percentagem); U = custo por unidade. (...) Para base dos cálculos 

do LEC, analisou-se uma demanda regular de saída dos produtos, com o consumo determinado através de históricos anteriores e 

reposição praticamente instantânea aos estoques antes que estes cheguem a nível zero.” Ressalte-se que a quantidade adquirida 

em cada pedido de tablets é uma informação para ser utilizada na coleta de dados, conforme o enunciado da questão e, portanto, 

não é a resposta que requer o seguinte cálculo, demonstrado em uma planilha do excel. 

 

Co = 0,375R$       por pedido

D = 400 unidades

Ci = 6% do valor unitário do tablet por ano

U = 200,00R$     por unidade

2*Co*D = 300,000R$  

Ci * U = 12,00R$       

LEC = 5 unidades = Lote econömico de compra por pedido  

 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 
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Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Orçamento Público; orçamento como 

instrumento de controle; integração do orçamento com a contabilidade; noções básicas das técnicas de elaboração de 

projeções financeiras e de acordo com UNICEF BRASIL, páginas 8 a 78, “Alienação de bens - Processo administrativo de 

venda de bens móveis e imóveis. Significa a transferência de domínio de bens públicos a terceiros. Está sujeita à prévia 

autorização legislativa quando se tratar da alienação de bens imóveis. Nas demais situações, os bens devem ser 

alienados obrigatoriamente através da modalidade de licitação leilão. Anulação de despesa - Ato administrativo, promovido 

pelo órgão central de orçamento, que cancela parcial ou totalmente o valor de um crédito orçamentário no nível de determinado 

elemento de despesa de um projeto/atividade orçamentário, para aproveitar o saldo para suplementação de outro crédito 

orçamentário, devido a crédito adicional suplementar ou especial. Pode também tratar-se do cancelamento de despesa em razão 

da anulação de empenho já realizado. Anulação de empenho - Anulação parcial ou global do empenho, revertendo-se o valor para 

a dotação correspondente. (...) Aspecto qualitativo do patrimônio - Qualitativamente, o Patrimônio é entendido como um 

conjunto de bens, créditos, débitos, dotações e previsões que, em determinado momento, encontram-se à disposição do 

ente público, concorrendo para a realização de seus fins. Aspecto quantitativo do patrimônio - Quantitativamente, o 

Patrimônio é um fundo de valores, constituído pela expressão monetária dos elementos Ativo, Passivo e Situação 

Líquida. Atividade - Conjunto de operações de natureza contínua, necessárias à manutenção da ação governamental e à 

operação dos serviços públicos existentes. (...) Contrato orçamentário- Expressão utilizada para caracterizar o caráter negocial de 

que se reveste o orçamento público tanto quanto à definição de disponibilidades financeiras para a realização de ações 

governamentais (receita) como também referente ao acordo sobre o conteúdo das ações governamentais (despesa) entre três 

grandes agrupamentos de agentes sociais: governo (políticos que assumem a direção do Poder Público), administração pública 

(servidores de carreira que gerenciam o serviço público) e sociedade. (...) Crédito orçamentário - Valor monetário constante no 

orçamento para cada elemento de despesa que compõe os projetos/atividades orçamentários, e vinculado a uma determinada 

fonte de receita. Constitui o valor limite autorizado para aquela finalidade de gasto. (...) Homologação - Ato da autoridade 

administrativa superior, normalmente o ordenador de despesa, confirmando o julgamento das propostas concorrentes e 

possibilitando a adjudicação. Caso contrário, poderá ordenar a retificação da classificação ou, ainda, anular o julgamento 

ou todo o processo licitatório. (...) Orçamento de gabinete - Expressão cunhada para caracterizar orçamentos públicos 

elaborados apenas a partir de estudos técnicos, sem qualquer processo de consulta à Administração Pública ou à sociedade de 

modo geral. (...) Ordenador de despesa - Autoridade de cujos atos resultam autorização para efetuar despesas, emissão de 

empenho, assinar contratos e convênios, homologar licitações, fazer pagamentos etc. Normalmente é o dirigente de 

unidade orçamentária, por delegação da autoridade geral (Chefe dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário).” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa E e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Orçamento Público; orçamento como 

instrumento de controle; integração do orçamento com a contabilidade; noções básicas das técnicas de elaboração de 

projeções financeiras e de acordo com Enap (2014) módulo 1 – introdução, item 1.2 Funções do Orçamento, páginas 5 e 6, “Nos 

dias de hoje, podemos reconhecer o orçamento público como um instrumento que apresenta múltiplas funções. A mais clássica 

delas, a função controle político, teve início nos primórdios dos Estados Nacionais. Além da clássica função de controle político, o 

orçamento apresenta outras funções mais contemporâneas, do ponto de vista administrativo, gerencial, contábil e financeiro. No 

Brasil, a função incorporada mais recentemente foi a função de planejamento, que está ligada à técnica de orçamento por 

programas. De acordo com essa ideia, o orçamento deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade 

dos gastos.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Orçamento Público; orçamento como 

instrumento de controle; integração do orçamento com a contabilidade; noções básicas das técnicas de elaboração de 

projeções financeiras e de acordo com Enap (2014), módulo 1 – introdução, item 1.9 Tabela-Resumo de técnicas e práticas 

orçamentárias, página 12, “A tabela a seguir oferece uma visão agregada das técnicas orçamentárias vistas até aqui, bem como 

contempla outras práticas de elaboração orçamentária. (...) Denominação: Orçamento base-zero: Características: Processo 

orçamentário que se apoia na necessidade de justificativa de todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo 

orçamentário. Analisa, revê e avalia todas as despesas propostas e não apenas as das solicitações que ultrapassam o 

nível de gasto já existente.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa C e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Gerenciamento de projetos - 

planejamento, acompanhamento e controle e de acordo com Candido (2012),, capítulo 1 – conceitos de gerenciamento de 

projetos, item processos de um projeto, páginas 16 e 17, “Planejamento - Esse processo define os caminhos para que os objetivos 

do projeto sejam alcançados. Nessa etapa é elaborado o Plano de Gerenciamento de Projetos (Project Charter), documento que 

deve contemplar todos os processos desse gerenciamento. A profundidade e complexidade do planejamento estão diretamente 
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ligadas ao tamanho do projeto. São atividades típicas desse processo: - Identificação das partes interessadas; - Formação da 

equipe de planejamento; - Definição do escopo do cliente; - Definição da estratégia do projeto; - Elaboração da Work Breakdown 

Structure (WBS); - Elaboração de cronogramas e cálculo de custos; - Planejamento de comunicações; - Planejamento de compras; 

- Planejamento de respostas a riscos; - Planejamento da qualidade do projeto; - Planejamento de recursos humanos. O 

planejamento é um elemento dinâmico que pode sofrer modificações no decorrer do ciclo de vida do projeto. Por isso, 

gestor e equipe devem estar sempre atentos às documentações e suas atualizações. Nessa fase, todos os envolvidos precisam 

ser considerados, principalmente o cliente. É comum chamar de “stakeholders” os envolvidos direta ou indiretamente com o 

projeto.”   

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa A e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Gerenciamento de projetos - 

planejamento, acompanhamento e controle e de acordo com Candido (2012), capítulo 1 – conceitos de gerenciamento de 

projetos, item processos de um projeto, páginas 18 e 19, “Controle/Monitoramento - Etapa vital para o sucesso do projeto, pois 

permite a percepção de problemas em tempo hábil para solucioná-los. Esse procedimento deve possibilitar medições regulares do 

projeto para avaliação de desempenho. São atividades típicas desse processo: - Controle do desempenho do projeto; - Realização 

do controle integrado de mudanças; - Monitoramento e controle de riscos; - Obtenção da aceitação do escopo; - Administração 

de contratos; - Controle da qualidade; - Gerenciamento de partes interessadas; - Gerenciamento da equipe do projeto. O 

controle garante a qualidade do projeto e sua conformidade com o planejamento durante a execução. Quanto mais tarde forem 

detectados os problemas, mais dispendiosas serão as correções.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Liderança e motivação e Fernandes 

(2012), em Liderança e sua intrínseca relação com a cultura de uma organização, coloca que “Em seu livro “Cultura organizacional 

e Liderança”, Edgar Schein conceitua a cultura organizacional como: “Um padrão de suposições básicas – inventadas, 

descobertas ou desenvolvidas para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna – que funcionam com 

eficácia suficiente para serem consideradas válidas e, em seguida, ensinadas aos novos membros como a maneira correta de 

perceber, pensar e sentir esses problemas.” Segundo John A. Wagner Iii, a cultura organizacional possui quatro importantes 

funções: criar a identidade de uma organização, ou seja, estabelecer uma característica singular desta, distinguindo-a das demais; 

promover o compromisso entre os colaboradores; instituir a estabilidade dentro da organização e adaptar o comportamento 

http://culturadaorganizacao.blogspot.com/2012/04/lideranca-e-sua-intrinseca-relacao-com.html


 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 21 de 31 

organizacional de modo a dar sentido a seus ambientes. É possível notar, no interior de uma organização, o surgimento de 

subculturas. Tais subculturas são moldadas a partir de características específicas de seus líderes, que adaptam suas equipes aos 

seus objetivos, valores e ideais sendo, consequentemente, absorvidos pelos colaboradores e repassados aos novos integrantes. 

Mas, afinal, o que é ser líder? O líder é a pessoa que tem a capacidade de influenciar outras, não estando, necessariamente, em 

uma posição hierárquica superior. Este é responsável por criar e manter a motivação de seus colaboradores (seguidores) para o 

alcance dos objetivos definidos pela organização ou equipe. A liderança de uma organização está intimamente relacionada com a 

criação, desenvolvimento ou até mesmo destruição de sua cultura. O líder é responsável por disseminar a cultura da organização, 

por meio de suas ações e tomadas de decisões, agindo sempre com comprometimento e confiança. O sociólogo Rensis Likert, em 

seus estudos sobre perfis de liderança, desenvolveu quatro sistemas de gestão, descrevendo a relação e funções entre a direção 

e os colaboradores em ambientes industriais (corporativos). 

Os elementos positivos de uma organização são reforçados a partir da comunicação interna, que também deve preparar a 

liderança no desenvolvimento de sua gestão e na competência de “comunicar”, gerenciar e mediar crises e facilitar o processo de 

mudanças. O líder deve dar sempre o melhor de si, incentivando cada um a fazer o seu melhor e fazendo com que este se sinta 

parte de algo maior. Deve também criar diálogo transparente entre as partes e colaborar com a criação de um maior senso de 

pertencimento e engajamento de seus colaboradores, influenciando no clima da organização. A pessoa na posição de líder deve 

estimular o desenvolvimento do líder que existe em cada um de seus seguidores, para que estes sejam capazes de exercer a 

liderança quando necessário. Como consequência, uma gestão de liderança competente contribui para o aumento da 

produtividade da organização, inserindo os colaboradores nos objetivos da empresa, cooperando também para a criação ou 

consolidação de sua identidade e reputação.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, ressalte-se que o líder participativo tem na 

formação dos grupos informais um fator imprescindível, o que deixa evidenciado que para o solicitado na questão, a única resposta 

completa e correta é a alternativa C e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Liderança e motivação e de acordo 

com Rosa (2016), Item 6 – Liderança e motivação, página 11, “Robbins(2002, p.304) define liderança como “a capacidade de 

influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos”. As organizações precisam de liderança forte e administração forte para 

atingir sua eficácia ótima. No mundo dinâmico de hoje, precisamos de líderes que desafiem o status que, criem visões de futuro e 

sejam capazes de inspirar os membros da organização a querer realizar essas visões. (ROBBINS, 2002, p.304). Se o líder está 

motivado com algo, todos da equipe ficarão. Conforme os autores Chandler e Richardson (2008, p.102) orientam: Se você é 

um líder positivo, com pensamentos positivos sobre o futuro e as pessoas que lidera, acrescenta algo a cada pessoa com quem 

conversa. Agrega algo de valor a cada comunicação. Até mesmo cada e-mail (que seja positivo) soma algo à vida da pessoa que o 

recebe. Porque o positivo (+) sempre acrescenta algo. (CHANDLER; RICHARDSON, 2008, P.102). Os líderes são essenciais no 

processo de motivação. Quando o líder está motivado, o mesmo transmite credibilidade, força e coragem aos seus 

liderados, e faz com todos da equipe exerçam suas tarefas com mais satisfação.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na  

 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa A e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 
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Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estruturas de poder e de acordo com 

Bragato, Siqueira, Corrêa e Sacomano Neto (2007), item 3 – revisão de literatura, subitem 3.2 – poder organizacional, páginas 7 e 

8, “Nesse sentido, o poder está alicerçado em estruturas chamadas de bases de poder. French e Raven (1968) consideram cinco 

bases de poder: de recompensa, coercitivo, legítimo, de referência e de competência. O poder de recompensa relaciona-se ao 

resultado de uma ação que concorda com as relações de poder entre os atores, gerando reconhecimentos e incentivos nas 

organizações; o poder coercitivo resulta do receio que as pessoas têm em causar resultados negativos procedente de uma ação 

não-concordante com a relação de poder; o poder legítimo é consequência da posição hierárquica de uma pessoa na organização, 

resultando na aceitação das demais pessoas; o poder de referência é aquele que resulta do carisma que uma pessoa possui, 

gerando uma relação positiva de influência entre o carismático sobre as demais pessoas com a ocorrência de mudanças; o poder 

de influência é resultado do controle exercido pelas pessoas em decorrência de suas competências, habilidades ou 

conhecimentos adquiridos ao longo da realização de suas atividades e da vivência na vida social.” 

Diante do exposto acima e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o 

solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa E e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Tecnologia e estratégia empresarial e 

de acordo com Mendes Filho e Ramos (2002), Item 4 - Impacto da TI na competição das indústrias, páginas 41 a 44, “A TI tem 

impacto em diversos ambientes de trabalho e a sua abrangência é bastante ampla. Um exemplo desses impactos, conforme 

Rezende; Abreu (2000), é a intensificação da preocupação com as informações que, ao serem mais facilmente utilizadas com a TI, 

geram uma série de alterações na organização das empresas. As novas TI's estarão sempre provocando mudanças nas 

corporações. Qualquer inovação tecnológica terá algum efeito nas organizações. Além disso, há uma forte preocupação com a 

competitividade e o desempenho diante dos seus concorrentes. Existe também a pressão dos clientes por melhores serviços e o 

desejo de alcançar os objetivos internos da empresa, como por exemplo: a atualização, a redução de custos, o aproveitamento de 

recursos e a gestão (REZENDE; ABREU, 2000). Já Cattani (1997) apresenta alguns conceitos envolvendo inovação, tecnologia e 

desenvolvimento. E no que se refere à inovação tecnológica, o mesmo autor afirma que essas inovações não se limitam a criar 

novos produtos e processos, mas originam toda uma série de novas atividades, afetando todos os segmentos econômicos e 

alterando a estrutura de custos dos meios de produção e de distribuição. A TI está sobressaindo na competição das indústrias 

através da chamada "cadeia de valor". A cadeia de valor é um sistema de atividades interdependentes que estão conectadas por 

ligações, as quais existem quando a maneira com que a atividade é executada afeta o custo ou a eficiência de outras atividades 

(PORTER; MILLAR, 1998). A empresa que quiser obter vantagem competitiva perante as demais terá que executar essas 

atividades a um baixo custo ou de forma que conduza a uma diferenciação e a um preço especial, agregando valor para 
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organização. Para Porter e Millar (1998), a TI está transformando a cadeia de valor em suas atividades, alterando suas formas de 

execução e a natureza das interligações entre elas, afetando também o escopo competitivo, além de reformular a maneira com 

que os produtos atendem às necessidades do comprador. Comprovando, portanto, o motivo pelo qual a TI passou a ter um 

significado estratégico nas empresas. Existe uma tendência em direção à expansão do conteúdo informativo nos produtos. Este 

fato, combinado com alterações nas cadeias de valor das empresas, também afirma o papel estratégico crescente da TI. Por outro 

lado, a TI não está apenas transformando produtos e processos, mas sobretudo a natureza da competição entre si (PORTER; 

MILLAR, 1998). Pois apesar do crescente uso da TI nos mercados, as indústrias sempre irão diferir em suas posições, conforme 

mostra a Figura 1. 

 

De acordo com Porter e Millar (1998), a TI está modificando a maneira de competir das indústrias de três formas: - Alterando cada 

uma das cinco forças competitivas no mercado (rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos 

substitutos, poder dos compradores e poder dos fornecedores); - criando vantagens competitivas para as empresas, em termos de 

custos, de diferenciação ou permitindo que as empresas obtenham a vantagem competitiva pela exploração das mudanças no 

escopo competitivo; - gerando novos negócios e criando demandas derivadas para novos produtos. Os avanços na TI estão 

tornando viáveis muitas novas aplicações de importância estratégica. Para Cash Jr.; Konsynski (1997), a evolução da TI 

provocará mudanças nos processos de negócios (impacto de primeira ordem); depois, exigências de habilidades e de 

recursos humanos (impacto de segunda ordem) e, por fim, são afetadas a estrutura da organização e a estratégia de 

negócios (impacto de terceira ordem). Cada vez mais, diferentes setores econômicos estão sendo afetados de várias formas 

pela TI. E tem possibilitado mudanças nas estratégias das empresas, nas atividades da cadeia de valor e, principalmente, nas 

operações de marketing e produção das indústrias (APPLEGATE; MCFARLAN; MCKENNEY, 1996). Portanto, segundo Seybold e 

Marshak (2000), para se usar a Internet e a Web de forma eficaz, a empresa terá de reestruturar vários processos de negócios 

fundamentais, principalmente que tenha impacto sobre os clientes. Em seguida, esses processos precisarão ser agilizados para 

fluir pelos sistemas de negócios que já estão em operação.”  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa B e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático O Sistema Organizacional - Teoria 

geral dos sistemas; a organização como um sistema social e de acordo com Pizza Junior (1986), item 5. Aplicações em Teoria 

Geral de Sistemas, página 83, “o surgimento do enfoque sistêmico possibilitou ao profissional de administração desenvolver meios 

de análise e diagnóstico a partir de uma abordagem globalizante. A organização não é vista como um grupamento de 

departamentos, em que técnicas especializadas resolvem problemas específicos sem aparente ou real compatibilização com os 

objetivos finais do sistema. Parodiando Wiener nas suas reflexões sobre a Caixa negra, pode-se afirmar que não sabemos 

distinguir os limites do sistema, uma vez que eles são delineados pelo universo de cada um, mas não devemos deixar de tentar; 

poderíamos acrescentar que também não podemos precisar com certeza que "partes" serão sistemas e que outras serão 

subsistemas, em qual momento de tempo, mas não devemos perder de vista que são sempre ambas as coisas. Não é possível 

observarmos todos os fenômenos na sua plenitude, mas a falta de consciência dessa dificuldade pode levar a um dos maiores 

riscos da especialização, ou seja, tomar o todo por uma das partes, justamente a que se conhece melhor. Coloque-se vários 

profissionais de administração juntos e pergunte-se a eles qual o problema da organização; invariavelmente a resposta estará 

ligada a cada uma das suas áreas técnicas de especialização. A Teoria Geral de Sistemas pode preencher tal falha de formação, 

mas não encontra, no mundo das organizações e dos meios de ensino da administração, "novas" aplicações. O que trouxe de 

novo para a Teoria Administrativa, além de condições de reflexão; maior, foi a possibilidade de desenvolvimento de 

alguns instrumentos, de resto já conhecidos, mas minimizados nos seus efeitos, tais como: agrupamento para 

coordenação; fluxos de comunicação tendo em vista a tomada de decisão; métodos voltados para objetivos e estruturas 

organizacionais dinâmicas e definidamente interdependentes. Consegue, dessa forma, enfatizar algumas preocupações 

tradicionais da Teoria Administrativa e que parecem constituir marcadamente seu campo de atuação, isto é, coordenação (a 

respeito da qual, curiosamente, existe escassa bibliografia), informação e comunicação, e processo decisório, este recolhendo os 

resultados dos demais no sentido teleológico dos sistemas. A finalidade das organizações é, em última análise, a sobrevivência, e 

nesse sentido o tema a ser privilegiado é o da decisão; lidando com sistemas finalísticos, a Teoria Geral de Sistemas aplicada à 

administração provê as organizações de condições para tentar compreender, delimitar e atuar sobre o meio ambiente com o 

objetivo de modificá-lo, e não só serem modificadas por ele. Para tanto, segundo Churchman, deve-se considerar: 1. os objetivos 

totais do sistema e as medidas de rendimento do sistema inteiro; 2. o ambiente do sistema; 3. os recursos do sistema; 4. os 

componentes do sistema, suas atividades, finalidades e medidas de rendimento; 5. a administração do sistema.”  

Diante do exposto acima e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, resta evidenciado que para o 

solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa D e, por isso, fica mantido o gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: 
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noções básicas sobre processos de licitação (Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.883/94, e alterações posteriores). 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  

Art. 5-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da lei.  

Por fim, observa-se que a alternativa A está incorreta, tendo em vista que conforme art. 3 da Lei de Licitações, um dos princípios 

básicos é o do julgamento objetivo, e não subjetivo como consta da alternativa. Diante de todo o exposto, a questão será mantida. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema 

Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90, e alterações posteriores). 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  

Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

[punível com advertência, vide art. 129] 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; [punível com demissão, vide art. 

132, inciso XIII] 

Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e 

de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade 

mais grave. 

Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 

cargo em comissão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: 

Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90, e alterações posteriores). 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  
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Art. 59.  O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá 

as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.  

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: 

noções básicas da administração pública direta e indireta. 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a doutrina, que assim dispõe:  

“São exemplos de fundações públicas: Fundação Nacional do Índio (FUNAl); Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); Fundação Nacional da Saúde (FUNASA); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq); Fundação Escola Nacional deAdministração Pública (ENAP).”  

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: 

noções básicas sobre processos de licitação (Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.883/94, e alterações posteriores). 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  

Art. 53. § 2, Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) 

e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao 

pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o valor já 

recolhido.  

3. Ademais, ressalta-se que a alternativa C está incorreta, posto que se trata de licitação dispensável (art. 24). Licitação 

dispensada é ato vinculado, não há licitação.   

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 50 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: 

Pregão (Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00, e alterações posteriores). 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o Decreto nº 3.555/00, que 

assim dispõe:  

Art. 20.  A União publicará, no Diário Oficial da União, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até vinte dias da data de 

sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.  

3. Ademais, observa-se que a alternativa B está incorreta, tendo em vista que conforme art. 3, §1º da Lei do Pregão, a 

equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 

administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 

4. Por fim, cumpre ressaltar que a habilitação no pregão é sempre posterior, o que torna a alternativa A incorreta.  

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema: : 

Legislação: Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e alterações posteriores. 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, 

concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.  

3. Ademais, observa-se que a alternativa A está incorreta, tendo em vista que conforme art. 5, da respectiva Lei, Art. 5º As 

contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia 

autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado sob cuja 

supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.    

Diante de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 
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• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 
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ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
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então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

JORNALISMO 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os teóricos ligados ao paradigma latino-americano nunca advogaram pela utilização de metodologias pré-

definidas, pelo contrário, defendiam o desenvolvimento de novas metodologias que fossem capazes de analisar e investigar a 

realidade social, econômica e política dos países latino-americanos. Temer e Nery (2009, p.169) explicam, de forma transparente, 

que ''na Escola Latino-Americana não existem métodos pré-definidos, receitas a serem seguidas. A investigação científica envolve 

um trabalho criativo, uma vez que o trabalho do cientista é usar a metodologia para um tipo de estruturação da realidade. Cada 

caso deve considerar os objetos e suas representações subjetivas e as relações que ocorrem no interior do sistema". O objetivo 

desse paradigma era que os pesquisadores latino-americanos desenvolvessem ferramentas de análise independentes daquelas 

praticadas na América do Norte. Assim, apesar de reconhecer a semelhança de características socioculturais entre os países 

latino-americanos, os teóricos ligados à escola aqui em análise defendem que cada país possui culturas próprias e, por isso, a 

utilização de metodologias pré-definidas se torna inviável. Desse modo, cada nação ou cada cultura deveria desenvolver suas 

próprias metodologias e se libertar de ferramentas de pesquisa utilizadas nos Estados Unidos, país pioneiro nas pesquisas de 
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comunicação de massa. Conforme explanam Temer e Nery (2009, p.167/168) ''pela conscientização sobre a inadequação dos 

modelos teóricos metodológicos desenvolvidos nos países do hemisfério norte para a análise de problemas latino-americanos a 

partir da década de 1970, os pesquisadores começaram a buscar novas alternativas metodológicas. Encaixam-se nessa busca 

propostas surgidas principalmente de setores da esquerda que, a partir de uma reinterpretação das propostas do difusionismo, 

passaram a realizar experiências de pesquisa participante e pesquisa ação, visando à mobilização e à conscientização da 

população”. É importante ressaltar também que o CIESPAL não foi erroneamente enunciado na questão aqui discutida, pois a sigla 

ser refere ao Centro Internacional de Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina, de acordo com Temer e Nery 

(2009, p.164). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com os princípios e regras próprios do telejornalismo, não é necessário que o repórter, durante o 

desenvolvimento do texto em off, repita o que o entrevistado disse em uma sonora (entrevista). Da mesma forma, o editor, durante 

o processo de edição da matéria, deve selecionar partes da fala do entrevistado diferentes das informações que o repórter já 

escreveu no texto em off ou mesmo na passagem. No telejornalismo, não há tempo hábil para repetições.  Heródoto Barbeiro 

(2002, p.105), um dos principais teóricos e profissionais do telejornalismo, explica, de forma clara, ''não repita na sonora a 

informação do texto em off ou ao vivo''. Paternostro (2006, p. 164) também corrobora com essa visão, ao afirmar que ''o off não 

deve dizer o que o entrevistado vai falar. É melhor encaminhar o texto para a sonora e despertar o interesse do telespectador''. 

Assim, off e sonora não podem ser redundantes. Além disso, a questão não faz referência ao texto que será lido no teleprompter 

pelos apresentadores e sim aos textos inseridos no Gerador de Caracteres, o qual, também chamado de GC, é o equipamento 

utilizado para a inserção de créditos nos eventos transmitidos ao vivo ou previamente gravados. Ele permite pôr, sobre as 

imagens, letras ou números. A regra de utilização de caixa alta para identificação do nome dos entrevistados, repórteres e 

cinegrafistas e de caixa baixa para identificação da profissão ou ocupação destes é uma regra adotada por todas as emissoras de 

televisão aberta e um ensinamento contido na maioria dos manuais de telejornalismo, entre eles o Manual de Telejornalismo: os 

segredos da notícia na TV, de autoria de Heródoto Barbeiro. Exemplo: MARIA JOAQUINA ORLEANS  médica. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o processo telejornalístico segue o seguinte processo: produção, reportagem, decupagem, edição, 

apresentação. A rotina produtiva em telejornalismo ocorre da seguinte forma: a pauta é desenvolvida pelos produtorese os 

repórteres vão a campo colher informações, gravar sonoras e passagem. Esse material é entregue aos editores que primeiro o 

decupam (selecionam as melhores partes) e depois desenvolvem a montagem da reportagem (edição). Com todas as reportagens 

editadas, é possível que ocorra a apresentação do telejornal. Vera Paternostro (2006, p.163), uma das principais pesquisadores de 

telejornalismo do Brasil, afirma que é preciso conhecer o material bruto, ou seja, decupar o material gravado na rua, 

detalhadamente, percebendo e sentido as sonoras, as imagens, as passagens, o off do repórter, ou seja, tudo o que foi captado  
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para a reportagem. Após a decupagem, é preciso fazer um plano de edição e, depois, destacar as informações que serão dadas 

na cabeça. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que discute as funções do assessor de imprensa em órgãos públicos e não na iniciativa privada. Assim, por se 

tratar de poder público, é inviável e antitético que o profissional da comunicação forneça pautas exclusivas a um determinado 

veículo de comunicação. Informações de interesse público são as principais matérias-primas do assessor que trabalha na iniciativa 

pública, portanto ele deve assegurar o acesso a todos os veículos de comunicação. A atuação do assessor de imprensa no setor 

governamental é singular e não deve ser restrita apenas ao contato com os veículos de comunicação e mídia em geral. É preciso 

que haja comunicação com os cidadãos e com os outros diversos setores da sociedade. Marco Antônio de Carvalho Eid (2016, pg. 

17-75) destaca que ''a principal missão da assessoria de imprensa no governo, por meio da mídia jornalística, é contribuir para que 

a sociedade tenha acesso às informações de seu interesse [...]Todos os pedidos de textos e mensagens de veículos, por 

menor que sejam, empresas, municípios, escolas, Terceiro Setor e sociedade civil, devem ser atendidos. Além do foco 

preciso, a soma de todos os públicos envolvidos nessas demandas é maior do que a tiragem dos grandes veículos de 

comunicação ''. Jorge Duarte (2008), considerado um dos baluartes em assessoria de imprensa, defende que a ação em 

Comunicação Pública pode ser movida por alguns princípios fundamentais: a democratização da informação, afinal todo 

cidadão deve ter acesso às informações relevantes para sua inserção na sociedade e exercício de seus direitos; a adoção 

da perspectiva do cidadão nos processos, já que a comunicação deve estar atenta ao sentimento, interesse e necessidades da 

população e, também, o estabelecimento de vias de mão dupla, por meio de canais de diálogo e interação entre a sociedade, seus 

diferentes segmentos e os governos. Nós, costumeiramente, consideramos a Imprensa como o ator central nos processos de 

diálogo social. É uma perspectiva importante, mas devemos lembrar que boa parte da população não tem acesso à grande 

Imprensa, não acompanha o noticiário, exigindo um tipo de ação estratégica mais refinada. Nossas estruturas de muitas 

vezes percebem comunicação como instrumento de divulgação, estratégia de consentimento e convencimento. Ela é vista como 

um processo de distribuição de informação vertical, descendente, com um fundo tacitamente autoritário. Neste caso, é importante 

lembrar Paulo Freire, que insistia em que simples emissão não é comunicação. A simples disponibilização de informação na 

Internet não significa que realizamos a comunicação. Informação na “gaveta”, de difícil acesso, interpretação, ou 

esquecida, não a viabiliza. E que ouvir é a parte mais importante do processo. Informação é comunicação, mas interação 

também. E, interação, nessa perspectiva, é o grande desafio dos comunicadores. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois o imediatismo, a interatividade e a instantaneidade são a 

essência das redes sociais e não o ineditismo, como exposto na alternativa “B”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, pessoas físicas ou jurídicas podem apresentar o pedido de 

acesso à informação, por qualquer meio legítimo, sem necessidade de justificativa, no entanto é necessária a identificação do 

requerente. Assim, sem a identificação, o interessado não consegue sequer entrar no e-SIC, sistema eletrônico de serviço de 

informação ao cidadão, o qual unifica os pedidos de informação para todos os órgãos da administração pública. O campo de 

preenchimento com o nome do solicitante é obrigatório. Caso o interessado não preencher, não irá conseguir registrar o pedido. 

Ressaltamos, ainda, que o enunciado da questão faz referência à lei e não às práticas. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o enunciado é claro e transparente ao pedir que o candidato assinale a alternativa correta sobre os prazos 

MÁXIMOS de classificação da Lei de Acesso à Informação (LAI). Assim, caso o candidato conheça a LAI, não terá dificuldades em 

assinalar a alternativa correta que traz como cinco anos o prazo máximo para o sigilo de informações classificadas como de grau 

reservado, com fundamento a LAI: 

“Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.  

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data 

de sua produção e são os seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - reservada: 5 

(cinco) anos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que atende ao item 3 do edital, que versa sobre ''Comunicação organizacional integrada''. A questão pede que o 

candidato prove seus conhecimentos acerca do campo de estudos de Assessoria de Imprensa. É fundamental que qualquer 

profissional de comunicação saiba como a área de Assessoria de Imprensa surgiu e se consolidou como um dos principais campos 

de atuação do jornalista. Os manuais de Assessoria de Imprensa, referência nesse campo de pesquisa, trazem em seus primeiros 

capítulos a história de Ivy Lee, classificando-o como o pioneiro na área de Assessoria. Cláudio Amaral, em “A história da 

Comunicação Empresarial no Brasil” explica que, no início do século XX, ocorreram as primeiras ações de Comunicação 

Empresarial nos Estados Unidos. Em 1906, o jornalista Ivy Lee decidiu deixar a profissão de lado para montar o primeiro escritório 

de Relações Públicas (RP) de que se tem notícia. Pecin (2010) expõe ainda que é consenso entre pesquisadores que, conforme 

modelo atual, as atividades de assessoria de imprensa, comunicação empresarial, organizacional, institucional ou ainda 

corporativa – termos que apresentam significados diferentes, mas que, por vezes, são utilizados para mesmo fim –, surgiram no 

início do século XX, nos Estados Unidos, pela atuação do jornalista Ivy Lee, em 1906. Assim, mesmo nas referências bibliográficas 

sobre Assessoria de Imprensa no Brasil, há, nos capítulos iniciais, a contextualização do histórico da Assessoria de Imprensa no 
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mundo e, portanto, a citação de Ivy Lee. É fundamental que um profissional que atue como assessor de imprensa conheça como 

surgiu esse campo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que na situação hipotética apresentada, considera-se que um agente público é acusado injustamente de corrupção 

ativa e lavagem de dinheiro. A alternativa correta representa uma prática habitual das rotinas produtivas de um assessor de 

imprensa. Por meio de mídia espontânea, o profissional pode utilizar a crise instalada para promover positivamente a imagem do 

seu assessorado e reverter a repercussão negativa. O contato como veículos de comunicação estaduais e nacionais, que 

possuem abrangência maior do que um veículo local, representa uma boa estratégia. É dever do assessor de imprensa, 

principalmente daquele que trabalha na iniciativa pública, ser proativo e buscar, por meio da mídia espontânea, divulgar as ações 

do órgão. Quando um agente público é exposto injustamente na mídia, o órgão público também é exposto e, assim, a melhor 

estratégia é conseguir espaço suficiente para que ele se defenda. A iniciativa de oferecer pautas a jornais estaduais e locais é uma 

das estratégias apontadas por Marco Antônio de Carvalho, um dos principais autores sobre comunicação para governos, no livro 

"Comunicação e assessoria de imprensa para governos", no capítulo sobre gerenciamento de crises. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que traz como situação hipotética a divulgação, pelo IBGE, do Rendimento Domiciliar per capita (RDPC) e do 

Coeficiente de Desequilíbrio Regional (CDR) referentes ao ano de 2018 para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Esses dados, por demonstrarem aspectos importantes sobre a sociedade brasileira, são de interesse público e, por isso, serão 

divulgados pela mídia. O release é o instrumento mais adequado para que os produtores de notícia tenham acesso às informações 

divulgadas pelo poder público e seu desenvolvimento consiste em uma das principais funções do assessor de imprensa, que deve 

comunicar às redações jornalísticas, incluindo as de rádio e televisão, os fatos que são relevantes socialmente. 

Pesquisas desenvolvidas pelo IBGE estão inclusas no valor notícia de relevância e interesse público e, por isso, obviamente, serão 

destacadas em programas radiofônicos e televisivos. Segundo Andrade (1982), o direito do cidadão à informação e o dever de 

informar dos governantes estão sustentados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. O direito à informação é o 

primeiro direito de uma sociedade democrática. Além disso, é preciso prestar contas à sociedade e à opinião pública. Eimon apud 

Stephenson (1960, p.710) aponta que é impossível que o assessor de imprensa que trabalhe em um órgão público não forneça, 

por meio do release, informações públicas aos veículos de comunicação. Jorge Duarte corrobora com essa visão e afirma que o 

responsável por articulação, mediação, relacionamento e fornecimento de informações é o assessor de imprensa, já que é 

impossível que os meios de comunicação de massa se façam presentes em todas as instituições públicas. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o telejornalismo é uma área específica que possui princípios, regras e rotinas produtivas próprias. De acordo 

com os princípios e regras próprios dessa área do conhecimento, não é necessário que o repórter, durante o desenvolvimento do 

texto em off, repita o que o entrevistado disse em uma sonora (entrevista). Da mesma forma, o editor, durante o processo de 

edição da matéria, deve selecionar partes da fala do entrevistado diferentes das informações que o repórter já escreveu no texto 

em off ou mesmo na passagem. Heródoto Barbeiro (2002, p.105) explica, de forma clara, ''não repita na sonora a informação do 

texto em off ou ao vivo''. Paternostro (2006, p. 164) também corrobora com essa visão, expondo que ''o off não deve dizer o que o 

entrevistado vai falar. É melhor encaminhar o texto para a sonora e despertar o interesse do telespectador''. Assim, off, sonora, 

cabeça, nota-pé e passagens não podem ser redundantes. Esses recursos são complementares e não concorrem entre si. Por 

isso, pelos princípios telejornalísticos, não deve haver repetição nem de palavras nem de informações. A nota pé, por exemplo, é 

um complemento daquilo que não foi dito durante a reportagem. Luciana Bistane e Luciane Bacellar ( 2014, p.23) destacam que 

''Em televisão, construir a matéria é como montar um quebra cabeça. Algumas peças se encaixam melhor na passagem do 

repórter, outras, nos trechos selecionados das entrevistas, e as restantes compõem o off, que será coberto por imagens. O 

segredo é saber o que merece ir para a passagem, o que vai ficar mais forte na fala do entrevistado e como encadear tudo isso no 

texto. É preciso, inclusive, abrir uma deixa para introduzir a sonora”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que não é fundamental que a primeira pergunta ao entrevistado seja a pergunta-chave da entrevista, muito pelo 

contrário, é prática usual entre entrevistadores mais experientes usar a estratégia de começar a entrevista com atitudes ou 

comentários bem-humorados para deixar o interlocutor à vontade, referindo-se a um jogo importante ou a algo curioso e de 

conhecimento comum. Para Alexandre Garcia, "a pergunta embaraçosa pode ter duas consequências: desmontar o entrevistado a 

ponto de ele contar tudo o que sabe, ou irritá-lo a ponto de passar a responder tudo com monossílabos", matando a entrevista. 

Alexandre recomenda que o repórter estude o perfil psicológico do entrevistado para saber se deve conduzir a entrevista "batendo 

ou assoprando". Ele também ensina a preparar emboscadas para o entrevistado: você faz uma pergunta sabendo de antemão qual 

será a resposta, porque ela é óbvia, previsível, ou porque já foi dada antes. Logo em seguida, faz a pergunta-chave da entrevista. 

Dessa forma, iniciar a entrevista com uma pergunta-chave não é uma regra, portanto não é fundamental que a ela seja realizada 

no início. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo José Marques de Melo e Francisco de Assis, os gêneros jornalísticos são classificados da seguinte 

forma: Jornalismo Informativo (Formato: Nota, Notícia, Reportagem e Entrevista), Jornalismo Interpretativo (Formato: Dossiê, 

Perfil, Enquete e Cronologia), Jornalismo Opinativo (Formato: Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica, Caricatura 

e Carta), Jornalismo Diversional (Formato: História de interesse humano; História colorida) e Jornalismo Utilitário (Formato:  
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Indicador, Cotação, Roteiro, Serviço). Esse estudo de Melo e Assis é considerado uma das principais referências na literatura 

sobre gêneros jornalísticos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o enunciado é claro ao exigir que o candidato assinale a alternativa que se refere a estratégias necessárias 

para a efetividade e a eficácia do trabalho do assessor de imprensa na contemporaneidade, ou seja, no ambiente digital. Ressalta-

se que, atualmente, o assessor de imprensa não envia releases apenas para jornais impressos. O envio também é feito para 

emissoras de televisão e, principalmente, para portais eletrônicos e redes sociais. Caso o release não venha acompanhado de 

materiais complementares como fotos em alta qualidade, vídeos e demais conteúdos interativos, ele dificilmente será publicado 

pelos veículos de comunicação. O assessor de imprensa, na atualidade, deve considerar que as redações jornalísticas estão com 

um número cada vez menor de profissionais e, por isso, é função do assessor fornecer matérias completas aos jornalistas. É cada 

vez mais difícil que as redações enviem fotógrafos, videomakers e jornalistas para cobrir as sugestões de pauta enviadas pelo 

assessor. Desse modo, para que o assessor de imprensa obtenha sucesso e bons índices de mídia espontânea, é preciso que ele 

desenvolva estratégias profissionais vinculadas com o ambiente tecnológico do século XXI e com a concorrência de informações. 

Assim, é preciso planejar a estratégia e aprimorar o release para facilitar a rotina de outros profissionais de comunicação e para 

garantir mais pautas emplacadas na imprensa. Nino Carvalho e Jorge Duarte atentam para a importância do assessor de imprensa 

sempre buscar alternativas para facilitar a rotina dos jornalistas: “O que fica caracterizado no exame das páginas e no contato com 

jornalistas é a necessidade de que o conteúdo seja relevante, útil e atual. E, por outro lado, a falta de um planejamento estratégico 

para boa parte das salas de imprensa faz com que muitas se caracterizem pela indigência, um arquivo de releases”. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o enunciado se refere exatamente ao conceito de Inbound Marketing e não ao conceito de B2C. Inbound 

Marketing tem sua fundação principal no conceito de Seth Godin, o Marketing de Permissão, presente no livro “Permission 

Marketing” de 1999 e traz a ideia do marketing que tem foco no conteúdo, que eleva o objetivo de oferecer informações relevantes, 

de publicar algo que agregue valor  —  tangível ou intangível  —  ao cliente em potencial. O Inbound marketing não é um marketing 

agressivo, que interfere ou aparece no cotidiano do usuário sem permissão. Nesse tipo de marketing, o usuário é fisgado pelo 

conteúdo. Para Peçanha (2019), o Inbound Marketing é uma estratégia que possui suas ferramentas e procedimentos próprios 

como marketing de conteúdo, blogs, sites, SEO, entre outros, com foco em atrair, converter e encantar os clientes. O Inbound 

Marketing também é chamado de Marketing de Atração, por ser diferente da publicidade tradicional e não correr atrás dos seus 

clientes. Nas palavras do próprio Peçanha, milhões de empresas, do mundo todo, usam essa estratégia de Marketing Digital que 

traz excelentes resultados. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

 

https://12min.com.br/marketing-de-permissao
https://rockcontent.com/blog/marketing-digital/
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo Renato Mesquita e Corrnelia Cozmiuc, o tamanho influencia diretamente nos rankings do Google. 

Nesse sentido, “A média de tamanho dos conteúdos que figuram nas primeiras posições é de aproximadamente 2.500 palavras. 

Isso porque o Google procura os conteúdos mais completos, que esclareçam as dúvidas dos leitores”. (Portal Rock Content). 

Cozmiuc (citada pelo Portal Rock Content, que há anos oferece gratuitamente material educativo sobre Marekting Digital) 

desenvolveu uma pesquisa utilizando como base o conteúdo de 300.000 sites e concluiu que os portais que apareciam entre os 

dez mais acessados do Google eram aqueles que oferecem conteúdos mais longos. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a utilização de influenciadores para divulgação de uma marca ou serviço facilita a mensuração de resultados, já 

que todas as redes sociais fornecem relatórios e informações que auxiliam a perceber se a contratação do profissional foi benéfica 

ou não. No Instagram, por exemplo, mesmo com a ocultação dos likes das postagens, é possível analisar com precisão o 

engajamento do público com determinado perfil. Os relatórios trazem métricas como a quantidade de interações, número de 

visitas, cliques no site, alcance, impressões, entre outros. Esses dados auxiliam o profissional da comunicação a entender se sua 

campanha com determinado influenciador obteve êxito ou não. Para corroborar esse entendimento, Silva e Tessarolo (2016) 

explicam que o influenciador digital se torna um indivíduo capaz de influenciar um determinado nicho em que seja possível fazer 

um monitoramento por meio de ferramentas e métricas disponíveis nas redes sociais. Essas “personalidades digitais” são capazes 

de mudar as estratégias de investimento em propaganda, por exercerem força suficiente para influenciar a nova geração a preferir 

determinada marca ou escolher certo produto igual ao que ele está utilizando, norteando grande parte das decisões de compra dos 

jovens. Os influenciadores digitais geram hoje resultados tão (ou mais) significativos do que um filme de 30 segundos na televisão. 

Isso acontece porque a geração Y está muito mais presente na internet do que presa aos meios convencionais de comunicação 

em que os horários e conteúdos são limitados pelas emissoras (MEIO & MENSAGEM, 2016). Ainda, é importante ressaltar que 

KPI não é sinônimo de métrica. Utilizando as lições do Rock Content para exemplificar a diferença entre KPI e métrica, nota-se que 

“Essa é uma confusão muito comum. KPIs não são o mesmo que métricas, mas uma métrica pode se tornar um indicador-chave 

de performance. Parece confuso, mas explicamos! Os KPIs são indicadores importantes para o seu negócio e o seu objetivo, 

enquanto uma métrica é apenas algo a ser medido. Se por algum motivo essa métrica se torna relevante para a sua estratégia, 

ela vira um indicador-chave.” Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
tendo em vista que siglas com até três letras devem ser escritas em maiúsculo. Além disso, siglas cujas letras são soletradas são 
escritas em maiúsculo, por exemplo IBGE. Ademais, as siglas pronunciáveis com mais de três letras só possuem a primeira letra 
em maiúsculo. É consenso em diversos manuais, como os do Instituto Língua Brasil, da Universidade Estadual Paulista e outros, 
que, em siglas pronunciáveis com mais de três letras, apenas a inicial seja maiúscula. Ainda, é a primeira palavra da sigla que 
define o gênero. Assim, conforme Manual da SECOM do Senado Federal, uso misto: siglas com formação mista, isto é, quando 
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parte da sigla for soletrada e parte for pronunciada como palavra: as letras soletradas ficam em caixa alta e a parte que é 
pronunciável fica em caixa baixa: Dger, Hran, Cnen, Cfem. Portanto recurso indeferido. 
 
CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 
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indeferido. 

 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

LETRAS 
 

 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que é importante ressaltar que o enunciado solicitava para que fosse marcada a alternativa INCORRETA; portanto 

seguem as explanações para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: correta, pois, embora não se possa determinar com exatidão em que lado do espelho o eu lírico se encontra, os 

advérbios “lado de lá, lado de cá, aqui, dentro e fora” criam a relação entre os lados do espelho, aos quais se tem acesso via ‘os 

buracos do espelho. 

Alternativa B: correta, pois o eu lírico encontra-se preso, sem ter saída do local onde se encontra, conforme se verifica em “mesmo 

que admitam meu regresso /toda vez que eu vou a porta some”, por exemplo. 

Alternativa C: incorreta, visto que não existe oposição nos pares “abandono x abandonado”, mas reiteração, reforço (os dois 

vocábulos podem até servir para indicar passividade, porém, embora o ‘abandono seja personificado’, também é utilizado como 

uma forma de omitir um sujeito que realize a ação, de modo a construir de maneira mais intensa a sensação de solidão; além 

disso, a oposição adequada para ‘abandono’ poderia ser ‘o encontro’, ideia que não é desenvolvida no poema) e “agora x aqui” 

(advérbio de tempo e de lugar, que, portanto, não se opõem). 

Alternativa D: correta, pois a ausência de ponto final indica que a situação vivenciada pelo eu lírico não termina, não é finalizada. 

Alternativa E: correta, pois, ao não especificar sujeito algum em seu poema, o eu lírico demonstra completo abandono, visto que 

não se sente excluído por alguém especificamente, mas por qualquer um. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no trecho “– O Sr. pode emprestar-me uns duzentos mil réis aí?”, o pronome ‘me’ é classificado como pronome 

átono, exercendo função de objeto indireto e, de acordo com Cunha (p.309), “a sua posição lógica, normal, é a ÊNCLISE”. 

Consoante o autor, no entanto, há casos em que a próclise é optativa, e no caso em questão seria justificada por duas situações: 

primeiramente, devido ao fato de a próclise poder ocorrer no verbo principal, em se tratando de locuções verbais; a segunda 

possibilidade diz respeito ao fato de que o deslocamento do pronome em posição proclítica pode ser motivado pela ocorrência de 

“frases exclamativas, interrogativas e optativas” (SPADOTO, p.310). Além disso, “no caso da ênclise com o infinitivo impessoal, 

mesmo havendo justificativa para a próclise, pode ocorrer a ênclise” (op cit., p.312). Portanto, a alternativa D permanece correta ao 



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 3 de 7 

afirmar que ‘Poderia ocorrer próclise, por se tratar de uma frase interrogativa’, por se tratar de uma possibilidade correta ao 

justificar a utilização do pronome átono em questão. Ademais, quanto às outras alternativas, seguem as explanações: 

Alternativa A: incorreta, pois a ênclise é obrigatória com verbos no infinitivo impessoal e não pessoal. 

Alternativa B: incorreta, pois as frases interrogativas, exclamativas e optativas justificam a próclise e não a ênclise. 

Alternativa C: incorreta, pois a ênclise é a posição adequada, embora seja permitida a próclise devido à frase ser interrogativa. 

Alternativa E: incorreta, pois não ocorre verbo no futuro do presente ou do pretérito para justificar uma mesóclise. Portanto recurso 

indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que é importante ressaltar que o enunciado solicitava para que fosse marcada a alternativa INCORRETA; portanto 

seguem as explanações para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: afirmação correta, pois, inclusive, não foi construída relação entre “cordel a palavra”, subentendendo-se que falta 

uma relação, adequadamente marcada pela elipse do verbo, a qual deveria estar sinalizada pela vírgula. 

Alternativa B: afirmação correta, pois as duas orações iniciadas pelo ‘que’ complementam o sentido do verbo ‘pescar’ e são 

coordenadas por adição. 

Alternativa C: afirmação correta, pois o sujeito dos dois verbos da oração é ‘o ponto de interrogação’, portanto o uso da vírgula 

está inadequado. 

Alternativa D: afirmação correta, pois o ‘portanto’ está separando termos essenciais da oração (sujeito/predicado). 

Alternativa E: afirmação incorreta, conforme solicitado no enunciado, pois a vírgula antes do ‘e’ apenas se justifica no caso de 

haver mudança de sujeito sintático entre as orações presentes no período, o que não ocorre, visto que o sujeito dos verbos é 

oculto de ‘vós’; portanto as três orações apresentam o mesmo sujeito e são orações coordenadas (a primeira separada da 

segunda por uma vírgula, e a segunda separada da terceira apenas por conjunção – não devendo ser separada por vírgula 

também). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com as normas da ABNT para artigos científicos publicados em revistas, é necessário apresentar as 

seguintes informações, na respectiva ordem: 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da Revista, (abreviado ou não) Local de Publicação, Número do Volume, Número do 

Fascículo, Páginas inicial-final, mês e ano. Assim, seguem as explanações para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: correta, pois a referência completa de artigos de revista exige tais informações. 

Alternativa B: incorreta, pois as informações apresentadas não são obrigatórias (apenas seriam o mês e o ano). 

Alternativa C: incorreta, pois não se sabe se o meio de divulgação da citada revista é o eletrônico. 

Alternativa D: incorreta, pois não se sabe se o meio de divulgação da citada revista é o eletrônico. 

Alternativa E: incorreta, pois o dia não é informação obrigatória.  

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a explanação que segue para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois tais opiniões são do chefe de exposição, passadas ao leitor por meio do discurso indireto, assim, trata-

se da visão daquele que vivenciou os fatos e não do autor do texto, conforme se verifica em “Ao descrever tudo que observou, o 

autor revela [...] 

Alternativa B: incorreta, pois a assertiva é verdadeira; embora, por meio da 3a pessoa, se possa opinar; no texto dado, esse é um 

recurso para se construir objetividade. Um relato de viagem, por sua vez, geralmente, traz uma perspectiva mais subjetiva. 

Alternativa C: incorreta, pois os tópicos criam maior visualização das informações, o que se adequa ao suporte utilizado sugerido. 

Alternativa D: correta (atentar-se para o fato de que o enunciado solicitava a asserção incorreta), pois tratam-se de verbos de 

elocução mais neutros. É importante destacar que o verbo revelar não se enquadra como um modalizador de enunciados, visto 

que não indica “necessidade epistêmica, possibilidade epistêmica, necessidade deôntica, possibilidade deôntica” (NEVES, p.62). 

Alternativa E: incorreta, pois, no texto de apoio, são apresentados detalhes informativos relevantes para o texto em questão. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações para as alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois o termo não é antecedido por artigo feminino. 

Alternativa B: incorreta, pois o termo não é antecedido por artigo feminino. 

Alternativa C: correta, pois o termo é antecedido por artigo A (equivaleria à ‘expedição para a Bahia’, em que se verifica a presença 

de uma preposição e de um artigo feminino, situação que não ocorre nas alternativas anteriores). 

Alternativa D: incorreta, pois trata-se de nome masculino. 

Alternativa E: incorreta, pois trata-se de nome masculino. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o sujeito de “acomoda-se” é oculto, retomando “a humanidade”, da 

frase anterior. Assim, a partícula “se” não tem a função de indeterminar o sujeito no contexto dado, mas tem a função de pronome 

reflexivo. Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações acerca de cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois não são apresentados trechos de relatos, nem como exemplos. De acordo com Travaglia, nesse tipo 

de enunciado, ocorre “um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. Por sua referência temporal e local, 

este enunciado é designado como enunciado indicativo de ação.” (2003, p.2) 

Alternativa B: incorreta, pois não são apresentadas opiniões alheias nem contra-argumentos referentes a eles. 

Alternativa C: correta, pois a utilização de determinadas figuras de linguagem e a própria seleção vocabular revela que o autor 

apela aos sentimentos e a expressões muito utilizadas pelo senso comum, como forma de persuasão, a exemplo do trecho “pais 

de família, superados por computadores, estão expostos na vala do desemprego. Nesse sentido, atesta-se a estruturação de uma 

sociedade de excluídos numa época que tanto se propugna por ações inclusivas” e “apesar dos inúmeros amigos em suas redes 

sociais, estão sozinhas ao final de cada acesso e bate-papos. Essas certificam pesarosas, enfim, que as telas de computadores ou 

de celulares não lhes proporcionam aquilo que apenas outro humano poderia ceder-lhes, a exemplo do calor e afeição.” 

Alternativa D: incorreta, pois não são citados estudos científicos e seus respectivos autores. 

Alternativa E: incorreta, pois o texto menciona brevemente o início da globalização social apenas para indicar o início de 

determinados comportamentos, mas não se aprofunda nessa menção, sequer apresenta outra. Assim, não se pode afirmar que a 

principal estratégia argumentativa seja criada com base em uma escala de retrospectivas históricas.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explicações apresentadas para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois o ‘mas’ não pode ser intercalado; e o ‘à medida que’ tem valor proporcional. 

Alternativa B: correta, pois o primeiro conector tem valor adversativo (e poderia ser intercalado) e o segundo, causal. 

Alternativa C: incorreta, pois o primeiro conector tem valor concessivo e o segundo não é uma locução redigida adequadamente 

(devido ao uso da crase e à falta de paralelismo relacionado à utilização das preposições). 

Alternativa D: incorreta, pois o primeiro conector tem valor concessivo e o segundo, causal. 

Alternativa E: incorreta, pois o primeiro conector tem valor temporal e o segundo não é uma locução redigida adequadamente 

(devido à falta de paralelismo relacionado à utilização das preposições). 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as explanações que seguem sobre cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois, em “dançam conforme a música”, é utilizada uma linguagem figurada, informal. 
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Alternativa B: incorreta, pois o ‘agora’ na oração original não tem valor adversativo. 

Alternativa C: incorreta, pois não trabalha com o mesmo sentido da oração original, de modo geral, ou seja, ocorre uma alteração 

significativa no sentido da asserção do enunciado. 

Alternativa D: incorreta, pois em ‘orquestrar’ é utilizada uma linguagem figurada, informal. 

Alternativa E: correta, ‘assim’, propõe estabelecer uma relação com a oração anterior de consequência de hábitos criados pela 

humanidade devido à globalização, que seria a necessidade de assimilar padrões impostos pela tecnologia advinda de tal 

globalização, ou seja, às “demandas sociais impostas” pela utilização de tais recursos tecnológicos; por sua vez, o contraponto 

temporal estabelecido entre as duas orações verifica-se em “no início dos anos 80” e em “sociedade contemporânea”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois ‘desemprego’ é formado por prefixação apenas. 

Alternativa B: incorreta, pois ‘Estabelecido’ é formado por sufixação apenas. 

Alternativa C: incorreta, pois ‘digitalizado’ é formado por sufixação apenas. 

Alternativa D: correta, pois ‘encurtamento’ exige a inserção de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, pois não existe ‘curtamento’, 

embora o encurta até possa existir, mas, ao acrescer o sufixo ‘mento’, faz-se necessária a inclusão do prefixo. 

Alternativa E: incorreta, pois ‘implantação’ é formado por prefixação e sufixação, mas não constitui parassíntese. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o texto de apoio caracteriza-se como um artigo de opinião que permite a utilização de recursos comunicativos 

próprios ao gênero, mas não se pode perder de vista que o objetivo comunicativo de um artigo de opinião, como o próprio nome já 

diz, é primeiramente expressar uma visão particular, uma opinião sobre determinado assunto; em segundo lugar, persuadir o leitor 

a concordar com esse ponto de vista expresso. Diante disso, seguem as explanações sobre cada uma das alternativas: 

Alternativa A: incorreta, pois a construção de metáforas não mostra uma preocupação com o trabalho linguístico, apenas revela 

que algumas metáforas mais desgastadas simplificam a compreensão para o leitor, ao utilizar uma linguagem que aproxime os 

interlocutores, por seu aspecto informal, como ocorre, por exemplo, em: “abre-se o leque”, “ vala do desemprego” etc. 

Alternativa B: incorreta, pois o a função emotiva não é construída apenas pelo uso da primeira pessoa; no texto em questão, a 

função emotiva é construída por meio de adjetivação, modalização, seleção lexical, além das próprias construções enunciativas 

que revelam seu modo de pensar. 

Alternativa C: correta, pois o foco é a opinião do autor sobre o assunto, sua visão particular sobre o tema (“as pessoas adentram 

no universo da informática, em cujo seguimento, de forma instigadora, vende-se a ideia de facilitação, de encurtamento de 

distâncias, e de inclusão social”; “O diálogo, agora, se esvazia na perspectiva de humanos.”), demarcada por meio de adjetivação 

(“apesar dos inúmeros amigos em suas redes sociais, estão sozinhas ao final de cada acesso e batepapos. Essas certificam 
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pesarosas”), de modalização (“Constata-se, todavia, que o contrário dessa premissa vai se assentando, na medida em que pais de 

família, superados por computadores, estão expostos na vala do desemprego” ;“Nesse sentido, atesta-se a estruturação de uma 

sociedade de excluídos numa época que tanto se propugna por ações inclusivas.”), de seleção lexical (“dança orquestrada pelos 

artífices da vida virtual”; “abre-se o leque”, “ vala do desemprego”, além das próprias construções enunciativas que revelam seu 

modo de pensar (“acomoda-se aos critérios do mundo digitalizado para não se excluir da dança orquestrada pelos artífices da vida 

virtual”. 

Alternativa D: incorreta, pois, além das figuras de linguagem, afirmações que revelam a visão particular sobre o tema, ocorre 

constante modalização e adjetivação, comprovando a ênfase no elemento “produtor/enunciador; portanto não se pode afirmar que 

seja um texto com ênfase na função referencial. 

Alternativa E: incorreta, pois todos os elementos da comunicação estão presentes no texto, porém não se pode afirmar que tenha 

marcas linguísticas que comprovem que esse é o objetivo central. Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

LOGÍSTICA 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “A”, tendo em vista que são problemas logísticos: níveis de serviço ao cliente, localização das instalações, 

manuseio de materiais e decisão sobre transporte. “Decisão sobre qualidade” não faz parte dos problemas logísticos. Portanto 

recurso deferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 
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ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
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então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao  

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 
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substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 
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de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde” 

retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois a oração apresenta uma definição do que é autoafirmação, sendo que a 

conjunção “ou” dá a ideia de que tanto “autoafirmação” quanto “pensar coisas positivas sobre nós mesmos” nomeiam a mesma 

atividade. As demais alternativas estão incorretas. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a "C", pois as informações entre aspas são frases comumente ditas pelas pessoas, 

sendo, portanto, citações. No entanto não se explicita quem as disse. São “as pessoas”, de modo genérico, que as emitem. As 

alternativas "A", "B" e "D" estão incorretas, visto que a função é dada em "C". Por fim, a alternativa "E" está incorreta porque as 

aspas não podem ser retiradas, uma vez que as frases deixariam de ser marcadas como citações. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois a oração adjetiva “que tornam nossas autoafirmações eficazes” é uma oração 

restritiva, restringindo, portanto, o sentido de “técnicas”. A alternativa “B” está incorreta, pois a palavra “interior” caracteriza 

“diálogo” e o grupo “diálogo interior” caracteriza “ciência”. A alternativa “C” está incorreta porque o verbo “dá”, nesse con texto, é 

bitransitivo, tendo tanto complemento direto (pistas) quanto indireto (nos – a nós). A alternativa “D” está incorreta porque apenas 

“sobre” é exigido pelo substantivo precedente (“sobre as técnicas” é complemento nominal da palavra “pistas”), sendo “do diálogo 

interior” um adjunto adnominal de “ciência”, e, por isso, não é exigido pelo termo “ciência”. Por fim, a alternativa “E” está incorreta 

porque, como “eficazes” não é adjunto adnominal de “autoafirmações”, mas sim predicativo do objeto, a substituição prejudicar ia a 

sintaxe do período: “técnicas que tornam nossas eficazes autoafirmações”. A troca só poderia ser feita da seguinte forma: “técnicas 

que tornam eficazes nossas autoafirmações”. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

conforme gabarito preliminar divulgado no dia 02/09, tendo em vista que, para os dados, a média é 110 e o desvio-padrão 83,4847. 
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      espera-se 68% de residências com gastos neste intervalo 

4847,832 110     sy 
    espera-se 95% de residências com gastos neste intervalo. 
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4847,833 110     sy 
    espera-se 99,7% de residências com gastos neste intervalo. 

Sendo assim, a alternativa correta é a “D”. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as alternativas “B”, “C”, “D” e “E” apresentam medidas descritivas que não são medidas de dispersão. O desvio 

médio, conforme a página 38 do livro “Estatística Básica”, de Wilton de O. Bussab e Pedro A. Morettin, é uma medida de dispersão 

em torno da média dos dados. Nas alternativas, não aparece o desvio mediano. Além disso, o questionamento do enunciado foi 

sobre as principais medidas descritivas de dispersão. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a homogeneidade de um grupo pode ser observada por meio do cálculo da variância das observações e é 

possível comparar dois grupos pelo cálculo do coeficiente de variação. Dessa maneira, a alternativa “D” está correta (vide questão 

40 na página 66 do livro “Estatística Básica”, de Wilton de O. Bussab e Pedro A. Morettin). Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a medida de assimetria faz parte do conteúdo abordado “Estatística Descritiva e Análise Exploratória de 

Dados”. Para o seu cálculo, utiliza-se das estatísticas básicas desse conteúdo. Além disso, a notação utilizada é a usual dos livros 

de estatística. 
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Diante do exposto, a alternativa “E” está correta. Portanto recurso indeferido.  
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os elementos do evento B={2, 5, 7} são pertencentes ao evento A={1, 2, 3, 5, 7}. Em relação ao espaço 

amostral S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}., tem-se P(B)=3/8 e P(A)=5/8.  

Desse modo, B está contido em A (B   A) e P(B) < P(A). 

Diante do exposto, a alternativa “C” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista o evento  
}AB{}BA{ c −=

  (Elementos de B que não estão em A). 

Assim, D=
}BA{ c 

  é evento “B, mas não A” e os elementos que satisfazem D são os sujeitos insatisfeitos que vivem no 

subúrbio ou na área rural. 

P(D)= 3000/10000=0,30. 

Diante do exposto, a alternativa “D” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os cálculos corretos são: 

 

)y1(

)y34(

6

1
dx

)y1(

)yx2(
x]Yy/X[E
1

0 +

+








=

+

+
== 

  , pois  

2.y0 1,x0 ,
)y1(

)yx2(
)y/x(f Y/X 

+

+
=

   

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da função da distribuição normal, apresentada no enunciado da questão. Na prova, 

aparece o desvio-padrão dentro da raiz, onde deveria aparecer a variância. Isso tornou errada a função da distribuição normal, já 
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que a forma correta é: 

 0. e -  ,x-  ,e
2

1
)x(f 22/)x(

2

2





= −−

 

Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, embora não esteja escrito no item de conteúdo Probabilidade, a distribuição de Bernoulli é a distribuição de 

origem da distribuição Binomial, pois a distribuição Binomial é uma soma das distribuições de Bernoulli. Assim sendo, a 

distribuição de Bernoulli é de conhecimento elementar para o estatístico. O conteúdo “LEIS DOS GRANDES NÚMEROS” faz parte 

do programa, conteúdo em que está contida a LEI FRACA DOS GRANDES NÚMEROS, que é o procedimento correto para 

resolver a questão. 

A resposta da questão é dada por: 

Para uma variável aleatória de Bernoulli, sabe-se que E[X]=p, e Var[X]=p(1-p). Assim, pelo teorema de Chebyshev:  

→→







−=+− n quando 1,  

nc

p)-p(1
-1  cp

n

S
Pc)p 

n

S
cp(P

2
nn

 

Isso verifica a lei fraca dos grandes números.  

Diante do exposto, a alternativa “E” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que 2

XX 12 −

  tem distribuição normal padrão.   

 
2

21

2
21

)XX(

)XX(

−

+

não tem distribuição F(2, 2), mas tem distribuição F(1, 1). 

  
2

21

21

)XX(

)XX(

−

+

tem distribuição t com 1 (um) grau de liberdade. 

 

Logo, a sequência correta de resposta é dada por: 

(V)    2

XX 12 −

  tem distribuição normal padrão.   

(F) 2

XX 12 −

  não tem distribuição normal padrão.   
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 (F) 
2

21

2
21

)XX(

)XX(

−

+

tem distribuição F(2, 2). 

(V) 
2

21

2
21

)XX(

)XX(

−

+

 tem distribuição F(1, 1). 

(V) 
2

21

21

)XX(

)XX(

−

+

tem distribuição t com 1 (um) grau de liberdade. 

Diante do exposto, a sequência correta é: VFFVV, dessa forma a alternativa “A” está correta.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que em qualquer bibliografia:   
)b  ,a(Cn =  é aleatório e    é fixado. Além disso, 1-  é o nível de confiança do 

intervalo. O nível de significância é para o teste de hipóteses. Diante do exposto, a alternativa “B” está correta. Portanto recurso 

indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois para n=10, pela Tabela da distribuição binomial,  

03,0)8,0p|5X(P =
.  Dessa maneira, a região de rejeição para a hipótese   

8,0p:H0 =
    vs.  

6,0p:H1 
  é dada pela 

região de rejeição de 0H  se 5X  . A probabilidade do erro tipo II é  
.633,0)6,0p|5X(P)6,0p|H rejeitar não(P 0 ====
 

Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para a solução do problema, é necessário que seja considerado um dos valores do parâmetro pertencente à 

hipótese alternativa. Nesse caso, foi denotado por 1  indicando que se refere à hipótese alternativa (H1). Segue a solução do 

problema:  

A função de densidade de uma variável aleatória exponencial é dada por:  

−


= /xe

1
)x(f

 para .0     
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Sua função de máxima verossimilhança é dada por:  
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Sob a hipótese nula, temos a função de verossimilhança:    
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e sob a hipótese alternativa:    
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Assim,  
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A hipótese nula será rejeitada se:   

k ln   x
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lnn
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1i
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Em que rejeitamos a hipótese nula se 

1

n

1i

i m  x 
=   ou   

2

n

1i

i m  x 
=   

Resultando:  
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Diante do exposto, a alternativa “E” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “E”, tendo em vista que, de acordo com os postulados encontrados nos livros de Ramachandran e de Mood e 
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Graybill, EQM( ̂ ) é uma medida que combina viés e variância de um estimador do parâmetro. Ademais, em geral, é fácil encontrar 

um estimador para minimizar EQM( ̂ ). Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a forma correta de resolver a questão é a seguinte: 

Têm-se 3 estratos, tal que  321 NNNN ++=
 e as médias de atendimentos em cada estrato são  

20Y
ˆ

 e  15Y
ˆ

   ,10Y
ˆ

321 ===
 , logo a estimativa de pacientes atendidos por dia é dada por:    

5,1720
4000

2500
15

4000

1000
10

4000

500
Y
ˆ

N

N
Y
ˆ

h

3

1h

h =++==
=  

Diante do exposto, a alternativa “A” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as fichas estão enumeradas de 22335 a 50780, logo têm-se: 50780-22334=28446 fichas cadastrais. O método 

de amostragem recomendado é a amostragem sistemática, considerando a quantidade de fichas na população e a forma como 

estão dispostas. Diante do exposto, a alternativa “C” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, embora na fórmula apresentada para Sxx não aparece o índice em x, o candidato precisava utilizar apenas o 

valor assumido para Sxx (Sxx=377,8). A falte do índice não era determinante para a solução, pois os valores de X não foram 

apresentados. Os cálculos solicitados na alternativa “E” para a resposta correta são:  

Tem-se que:  

75y

20

1i

i =
=

   

,938x

20

1i

i =
=   

8,377Sxx =
 e 2,8síduoReSQ = , além de  

    













+=

xx

2

0
S

x

n

1
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As estimativas são:   

92,32
S

x

n

1
 sReQM)̂ˆ(V

xx

2

0 =













+=

                    

0148,0
S

QMres
)̂ˆ(V

xx
1 ==

  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, na avaliação de um estimador î  de um parâmetro   i  , os principais critérios são: não viesado, consistente, 

suficiente e de variância mínima. Diante do exposto, a alternativa “B: Não viesado, Consistência, Suficiência e Variância Mínima” 

está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que: 

a alternativa “A” está incorreta, pois B= 956,5 e não B= 1721,9; 

a alternativa “B” está incorreta, pois 

99,0714,0
2,1339

5,956

SQTOTAL

SQREG
  R2 ===

; 

a alternativa “C” está incorreta, pois é possível estimar a variância dos erros: Var(ei)=C=191,35;    

a alternativa “D” está incorreta, pois o número de casas selecionadas foi n=5, mas a regressão não é significativa ao nível de 5% 

no teste F de Snedecor; 

a alternativa “E” está correta, pois, por meio do teste F para as hipóteses: 
0:H 210 ==

 contra 

0  dos  um  menos  pelo:H i1 
, para o valor p=0,286, não se pode rejeitar a hipótese nula para nível de significância menor 

do que 30%, tendo em vista que só é possível rejeitar a hipótese nula se p for menor que o nível de significância do teste. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, na expressão do preditor linear, a variável xi. representa a idade da planta e a solução é a seguinte: 

a razão de chances pode ser interpretada como o aumento estimado na probabilidade de sucesso associado à mudança em uma 

unidade no valor da variável do preditor linear. O aumento estimado da razão de chances associado com a mudança de d 
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unidades na variável preditora é dado por: 
)ˆ dexp(ˆ 1=

. Para aplicação em análise, d=1, d=5 e 
125,0ˆ 1 =

, tem-se: 

13,1),1250 1exp(ˆ =
 . A cada aumento de um ano de exposição, a chance de as árvores contraírem a doença aumenta em 

13%. E em   
87,1),1250 5exp(ˆ =

, a cada aumento de 5 anos de exposição, a chance de as árvores contraírem a doença 

aumenta em 87%. Diante do exposto, a alternativa “E” está correta. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a resposta correta está na alternativa “A”: 
... Y)1(Y)1(YY 2t

2
1ttt +−+−+= −− em que tY

  é 

denominado valor exponencialmente suavizado. Quanto menor for o valor de   , menor será a influência de valores mais recentes 

na previsão. Na alternativa “A”, tem-se   e (1- ) com a mesma potência. Portanto recurso indeferido.  

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC) 

PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegr ia 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Gerenciamento de riscos na 

Administração Pública e programas de integridade e combate à fraude e à corrupção” e de acordo com TCU (2016), 

especificamente no capítulo 1 – introdução, item 1.3 – conceitos fundamentais, subitem 1.3.3 – Teoria do triângulo da fraude: “A 

fraude nas organizações foi objeto de estudo de Donald R. Cressey (1953), que teorizou um modelo que ficou conhecido como 

Triângulo da fraude” (TCU, 2016, p. 17 – 19). Por esse modelo, para uma fraude ocorrer, é necessária a ocorrência de três fatores: 

pressão, oportunidade e racionalização. A primeira aresta do triângulo da fraude é a pressão, mas, em algumas representações do 

triângulo, essa aresta é também denominada incentivo ou motivação. A pressão é o que motiva o crime em primeiro lugar. Essa 

pressão pode ter várias origens, mas, em geral, trata-se de algum problema financeiro do indivíduo que, por não conseguir 

resolver por meios legítimos, passa a considerar a cometer uma ilegalidade para resolver o seu problema. A pressão pode ter 

origem pessoal ou profissional. Exemplos de pressão podem ser: incapacidade de honrar as suas dívidas pessoais, vício no jogo 

ou em drogas, problemas de saúde, metas de produtividade no trabalho, desejo por padrão de vida superior. A segunda aresta, 
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oportunidade, refere-se à fraqueza do sistema, na qual o servidor tem o poder e habilidade para explorar uma situação que faz a 

fraude ser possível. A oportunidade define o método com que a fraude será cometida. O indivíduo deve vislumbrar uma forma de 

usar e abusar de sua posição de confiança para resolver o seu problema financeiro com uma percepção de baixo risco de ser 

pego. A oportunidade é criada por controles ineficazes e falhas na governança e, quanto maior for a percepção de oportunidade, 

maior será a probabilidade de a fraude ocorrer. Outros fatores relacionados à percepção de oportunidade são: a assunção de que 

a organização não está ciente; os servidores não serem verificados periodicamente quanto ao cumprimento das políticas; a crença 

de que ninguém se importa e que ninguém vai considerar a transgressão grave. Mesmo que a pressão seja extrema, a fraude não 

vai ocorrer se a oportunidade não estiver presente. A terceira aresta é a racionalização, a qual significa que o indivíduo, antes 

de transgredir, formula algum tipo de racionalização moralmente aceitável antes de se envolver em comportamentos 

antiéticos. A racionalização se refere à justificação de que o comportamento antiético é algo diferente de atividade 

criminosa. Os transgressores se veem como pessoas comuns e honestas que são pegas em más circunstâncias. As 

racionalizações comuns são “eu estava apenas pegando emprestado o dinheiro”, “eu merecia esse dinheiro”, “eu tinha 

que desviar o dinheiro para ajudar minha família”, “eu não sou pago para o que mereço”, “minha organização é desonesta 

com outros e merece ser trapaceada”. A partir do triângulo da fraude, outra teoria introduziu o “diamante da fraude”. Nesse 

modelo, a nova aresta é a capacidade. Isso significa que, para a fraude ocorrer, além dos fatores do triângulo da fraude, o 

transgressor precisa ter as habilidades pessoais e técnicas para cometer a fraude. Assim, a pressão é a causa-raiz da fraude, que 

leva o indivíduo a racionalizar e buscar uma oportunidade e, quando esse cenário está montado, bastaria a capacidade do 

indivíduo para a fraude ocorrer. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica 

evidenciado que, para o solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa “C”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “O Orçamento Público no Brasil: Sistema 

de planejamento e de orçamento federal; Plano Plurianual; Diretrizes Orçamentárias; Orçamento Anual” e de acordo com Nesi 

(2010), especificamente no capítulo 4 – a importância da política tributária e a classificação da receita orçamentária na gestão 

pública, item 4.3 – o estado de direito e o orçamento: “Já a Lei Orçamentária Anual é encaminhada ao Congresso nacional, até 31 

de agosto de cada ano, para que seja feita uma avaliação da situação econômica do país. Através do projeto de lei 

orçamentária, o governo define as prioridades do PPA e as principais metas a serem atingidas. A despesa pública só poderá 

ser executada de acordo com o que consta do orçamento.” (NESI, 2010, p. 55). Diante do exposto e considerando as 

argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na questão, a única resposta completa e 

correta é a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Gestão Estratégica: Conceitos de 

estratégia; Fundamentos de planejamento estratégico; Formulação da estratégia; Desdobramento da estratégia; Metodologia de 

gestão estratégica” e de acordo com Ribas, Facini e Teixeira (sd), especificamente no capítulo “O planejamento estratégico”, item 
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“Os elementos do planejamento estratégico”, nas páginas de número 50 a 52. Assim, a fim de se planejar estrategicamente, é 

preciso levar em consideração alguns elementos fundamentais: 1. Informações sobre os elementos internos e externos da escola: 

a escola faz parte de uma realidade social mais ampla e deve compreendê-la para nela se situar adequadamente e corresponder 

às necessidades de formação de pessoas que essa realidade demanda. Em uma sociedade que se globalizada e que se orienta 

pela construção do conhecimento e pela mudança contínua, mudam as perspectivas das necessidades educacionais dos alunos. 

É preciso compreender os cenários e visualizar os desafios que os alunos enfrentarão ao sair da escola, a fim de organizar um 

processo educacional significativo. Essa compreensão precisa se articular com uma compreensão da comunidade e condições 

internas da escola, até mesmo para se identificar o que precisa ser modificado, a fim de que se possa atender àquelas 

necessidades; 2. Análise de implicações futuras e globais de decisões atuais e de ações locais: toda ação provoca resultados a 

curto, médio e longo prazo. É possível obter-se, como consequência de uma dada decisão ou ação, algum resultado satisfatório a 

curto prazo, mas que, a médio e longo prazo, promovem repercussões negativas. As escolas apresentam muitas dessas 

situações. Portanto pensar estrategicamente implica procurar se antecipar em relação a uma dada ação; 3. Exploração de 

alternativas de ação: nenhuma situação tem apenas uma alternativa de ação. Tendo em vista a complexidade de qualquer uma 

delas e a multiplicidade de significados que podem ter, uma variedade de alternativas ou estratégias de ação podem e devem ser 

consideradas. Além disso, deve-se escolher a mais promissora para obter resultados mais amplos, mais consistentes, mais 

duradouros e mais capazes de promover transformações. Cabe lembrar aqui que, muitas vezes, nas escolas, antes mesmo de se 

analisar as necessidades de ação, uma solução é determinada, em vista do que o planejamento já começa pela fixação de uma 

linha de ação, muitas vezes pouco estratégica, por falta de considerar todas as alternativas; 4. Aplicação de pensamento 

inovador e criativo: como o pensamento convencional não funciona em um mundo em transformação, é necessário 

adotar pensamento inovador e criativo, a fim de fazer frente à orientação de futuro e necessidade de transformação da 

escola. Esse pensamento deve, por certo, estar associado a uma perspectiva de transformação da realidade; 5. 

Construção de referencial avançado: uma referência é uma situação observada que tomamos para orientar nossas ações. Todas 

as pessoas e todas as organizações necessitam ter boas referências para balizar o seu trabalho. Da mesma forma, todos são 

referências para os outros. Em vista disso, ao mesmo tempo em que devemos buscar referências avançadas para balizar nosso 

trabalho, devemos procurar construir, com este, boas referências para os outros; 6. Visão estratégica: corresponde à visão do todo 

e é aprofundada na realidade e no trabalho da escola nela, com uma forte perspectiva de futuro. Sem visão ou pensamento 

estratégico, não pode haver planejamento estratégico; 7. Objetividade, simplicidade e clareza: um bom plano estratégico trata clara 

e diretamente das questões, sem subterfúgios ou floreios. Ao mesmo tempo utiliza linguagem clara e sem rebuscamentos. Não 

deve resultar, portanto, em planos sofisticados e detalhistas, que abordam múltiplas questões e meandros. Seu papel é o de 

estabelecer linhas de ação, mas não passo a passo, procedimentos a serem seguidos - caso cheguem a esse nível de 

detalhamento, perdem flexibilidade e força estratégica. Uma breve descrição desses aspectos é: Missão - define a razão de 

existência da empresa e deve responder às seguintes perguntas básicas: “O que a empresa faz? Por que ela faz? Quem a 

empresa é?”; Visão - define a imagem ou ideia que a empresa tem de si mesma. Orienta sua trajetória para o futuro, suas relações 

com clientes, como administrar os recursos disponíveis e seus objetivos; Objetivos - são estabelecidos na fase de planejamento, 

os quais devem ser desafiadores, porém realistas e com condições de serem alcançados. Para isso, há a necessidade de que 

sejam estabelecidos objetivos bem definidos, comunicados a todos os envolvidos com clareza, precisão, objetividade e 

simplicidade. A falta dessas condições pode comprometer o resultado do processo empreendedor e determinar o não atingimento 

dos objetivos traçados; Estratégias - dependem de diversos fatores, tais como: recursos humanos (os quais interferem diretamente 

na definição dessas estratégias, pois, dependendo da personalidade de cada um, usa-se uma ou outra estratégia), características 

da empresa e da concorrência, procurando utilizar estratégias que maximizem as forças de uma e as fraquezas da outra. Diante 

do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa “E”. Portanto recurso indeferido.   
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Estrutura Organizacional: Conceitos 

gerais e modelos de estrutura organizacional; Técnicas de modelagem de estruturas organizacionais” e de acordo com Aguiar e 

Martins (2006), item 4 – uma releitura da teoria de Mintzberg. Assim, Mintzberg (2003) destaca que os parâmetros do design 

formam um sistema integrado em que cada um deles está vinculado a todos os outros: qualquer mudança em um parâmetro 

provoca mudança em todos. Os fatores situacionais, por sua vez, incluem quatro aspectos: idade e tamanho, sistema técnico, 

ambiente e poder. A consistência entre os parâmetros de design e os fatores situacionais adotados por uma organização determina 

o mecanismo de coordenação favorecido e a parte-chave da organização. Mintzberg (2001) identifica seis mecanismos de 

coordenação – ajuste mútuo, supervisão direta, padronização dos processos de trabalho, padronização dos outputs, padronização 

das habilidades e padronização das normas – e seis partes existentes em uma organização – cúpula estratégica, núcleo 

operacional, tecnoestrutura, linha intermediária, assessoria de apoio e ideologia. Os mecanismos de coordenação são o meio mais 

básico de uma estrutura organizacional se manter unida, sendo que, em determinado momento, um mecanismo de coordenação 

será privilegiado em detrimento dos demais, podendo ser substituído ao longo do tempo (MINTZBERG, 2003). De forma 

semelhante, em determinado momento, uma parte organizacional deterá a maior parte do poder de tomada de decisão, realidade 

que poderá se alterar ao longo do tempo. Dentro dessa perspectiva, Mintzberg (2001) considera que o agrupamento de fatores 

situacionais e parâmetros de design (conforme a tabela a seguir) determina a estrutura organizacional de uma entidade eficaz e, a 

partir dessa perspectiva, identifica a existência de seis estruturas organizacionais básicas: estrutura simples, burocracia 

mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada, adhocracia e missionária.  

Tabela 1 – Parâmetros de design – Abordagem da Configuração de Mintzberg 

Grupo Parâmetro de design 

Design das posições 

Especialização da tarefa 

Formalização do comportamento 

Treinamento e doutrinação 

Design da superestrutura 
Agrupamento em unidades 

Tamanho da unidade 

Design dos vínculos laterais 
Sistemas de planejamento e controle 

Instrumentos de vínculo 

Design do sistema de tomada de decisões 
Descentralização vertical 

Descentralização horizontal 

Fonte: Adaptada de Mintzberg (2003, p. 37).  

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na 

questão, a única resposta completa e correta é a alternativa “C”. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Modelos de governança para a 

administração pública e gerenciamento de risco” e de acordo com o Guia da política de governança pública (2018), parte II – como 

chegar lá, especificamente no capítulo IV – os princípios e as diretrizes da governança, item 4.3 – confiabilidade, página 44. Desse 

modo: “A confiabilidade (do inglês reliability) representa a capacidade das instituições de minimizar as incertezas para os 

cidadãos nos ambientes econômico, social e político” (OCDE, 2017, p. 24). Por isso uma instituição confiável tem de se 

manter o mais fiel possível aos objetivos e diretrizes previamente definidos, passar segurança à sociedade em relação à sua 

atuação e, por fim, manter ações consistentes com a sua missão institucional. Diante do exposto e considerando as 

argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na questão, a única resposta completa e 

correta é a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Evolução da Administração Pública no 

Brasil (após 1930)” e de acordo com Lima Junior (1998), item 3. Os governos militares: modernização autoritária e expansão do 

Estado, páginas 12 e 13. Assim, em 1964, o governo Castello Branco instituiu comissão especial (Comestra) para cuidar da 

reforma administrativa, ungida de grande prestígio, pois seu presidente não era o ministro-extraordinário para a Reforma 

Administrativa, mas, sim, o ministro-extraordinário para o Planejamento e Coordenação, Roberto Campos. A Comissão tratou de 

rever todas as propostas existentes para a área desde o governo Kubitschek, tendo, inclusive, retirado projetos de lei em 

tramitação no Congresso. Ao final de 36 meses de trabalho, apresentou um anteprojeto que se transformou no Decreto-lei nº 200, 

de 25/02/1967. Em uma cuidadosa interpretação do Decreto-lei nº 200, Wahrlich, para além das mudanças organizacionais 

(por exemplo, a criação da Subsecretaria de Modernização e Reforma Administrativa), identifica cinco princípios 

norteadores da reforma: “1. planejamento, descentralização, delegação de autoridade, coordenação e controle; 2. expansão das 

empresas estatais, de órgãos independentes (fundações) e semi-independentes (autarquias); 3. fortalecimento e expansão do 

sistema de mérito; 4. diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos; 5. reagrupamento de departamentos, 

divisões e serviços em 16 ministérios” (WAHRLICH, 1984, p. 52). Diante do exposto e considerando as argumentações dos 

candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a 

alternativa “C”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático “Desafios da administração no mundo 

contemporâneo” e de acordo com Martins (2017), no artigo “Desafios da administração de empresas”. Dessa maneira, é sempre 

desafiador o dia a dia do administrador e uma forma de superar isso é o modo como encaramos esse desafio. Os dicionários de 

nossa língua descrevem a palavra desafio desta forma: ato de desafiar, afronta, desacato, desrespeito, bloqueio que se deve 

superar. A partir disso, faz-se pertinente enumerar, segundo Martins (2017), os cinco maiores desafios da administração nos 

tempos atuais: 1 – Mudanças fiscais: a velocidade para adaptação e os investimentos pertinentes, bem como a migração de parte 

da contabilidade para dentro das micro e pequenas empresas, são desafios constantes. As exigências cada vez mais complexas 
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exigirão um profissional cada vez mais capacitado e com uma visão holística apurada, assim a sonegação nunca foi e nem nunca 

será um esquema para gestão financeira, além de se configurar como crime. Administradores, Contadores e outros profissionais 

pertinentes devem entender as mudanças e saber adaptar os custos inerentes sem perder a competitividade, bem como estarem 

atentos às leis ou, ainda, ligar-se a profissionais que possam dar o devido suporte, como é o caso dos contadores capacitados; 2 – 

As novas tecnologias: cada vez mais estamos dependendo de tecnologias para a gestão de nossos negócios, em que 

noções de TI (Tecnologia da Informação) se tornaram imprescindíveis para as empresas internamente. Noções de internet 

para emissão de Notas Fiscais, funcionamento de hardwares como o Certificado Digital e seus requisitos para instalação 

e segurança, vendas por meio de SAT fiscal, entre outros, já fazem parte do dia a dia das empresas e requer 

conhecimento para a continuidade da sua utilização; 3 – Adaptação ao mercado competitivo: as pessoas cada vez mais estão 

querendo experimentar produtos ou serviços para, depois, adquiri-los, de fato; 4 – Mudanças no comportamento do consumidor: os 

consumidores também mais informados e exigentes fazem parte do dia a dia das micro e pequenas empresas e estão dispostos a 

pagar cada vez menos pelas coisas; 5 – Concorrência: por fim, há os concorrentes. Observar o concorrente é uma das primeiras 

estratégias da administração, porém, com a enorme diversificação de produtos e serviços, o concorrente pode vir de qualquer 

direção. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica evidenciado que, para o 

solicitado na questão, a única resposta completa e correta é a alternativa “C”. Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 
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ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
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Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

PRODUÇÃO GRÁFICA / EDITORIAL 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que seu enunciado apresenta claramente referência à estrutura de uma publicação conforme a ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), a qual estabelece, por meio da NBR 6029, em seu item “5.1 Paginação”, que  

“Todas as páginas do livro ou folheto, a partir da falsa folha de rosto (...) devem ser contadas sequencialmente, mas não 

numeradas. A numeração (...) deve aparecer a partir da segunda página após o sumário”, informação expressa pela única 

alternativa correta para a questão (A). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a publicação utilizada como fundamentação dessa questão estabelece uma relação de símbolos e significados 

a serem utilizados na revisão de um original, deixando claro que, ao se indicar um elemento textual no qual deve ser aplicado 

negrito (ou bold), é uma marcação correta sublinhá-lo com um traço simples ondulado, assim como descrito e apontado na única 

alternativa correta para a questão (C). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a fundamentação teórica na qual ela se embasa expressa de forma clara e ilustrada que a indicação de 

necessidade de se reduzir o entrelinhas de um determinado texto se dá por meio do emprego do sinal “←x”, conforme apontado 

pela única alternativa correta (E). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a fundamentação teórica empregada deixa claro que “O corpo do caractere tipográfico equivale à máxima 

distância entre a face anterior e posterior do paralelepípedo metálico (...)”, da mesma forma como consta na alternativa correta (A), 

não havendo espaço para uma definição vaga e dúbia baseada no “(...) tamanho do caractere mais conhecido de uma 

determinada família tipográfica”, conforme apresentado equivocadamente pela alternativa errada (C). 

Diante do exposto, mantém-se como resposta correta a alternativa (A). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que seu enunciado deixa claro que a definição do termo “ponto” empregada refere-se, única e exclusivamente, ao 

sistema anglo-americano, sendo que a única alternativa que traça corretamente sua relação com o sistema métrico é a apontada 

pelo gabarito preliminar como correta (E).  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o termo cuchê é a versão em língua portuguesa do termo couché, grafado dessa forma na língua francesa. 

Além disso, há de se explicar que referenciais teóricos disponíveis no meio da produção gráfica apresentam definições sobre 

vários tipos de papel, deixando claro que o papel cuchê é dotado de muito bom desempenho na impressão e que seu acabamento 

superficial pode ser brilhante, semi-fosco ou mate, tratando-se, por conta de sua versatilidade, de um papel adequado à utilização 

em capas de publicações, conforme apontado pela alternativa correta (D). O papel imprensa, por sua vez, não seria recomendado 

para capas por não apresentar a mesma versatilidade do papel couche, como apontado equivocadamente pela alternativa errada 

(E). Desse modo, mantém-se como correto o gabarito preliminar, alternativa (D).  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de divergência na literatura a respeito da gramatura exata do papel cartão. Portanto recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os referenciais teóricos da área de produção editorial trazem respaldo à resposta correta, traçando 

recomendações de como devem ser preparadas as artes finais no caso do uso de cores especiais, dentre elas “(...) as artes-finais 

deverão ser trabalhadas separadamente”, o fato do processo de separação dificultar o trabalho não é justificativa para se proceder 

de outra forma, pois o que se busca ao realizar esse processo é a perfeição no desenvolvimento do trabalho realizado,  

concluindo-se, portanto, que a única alternativa que responde corretamente ao enunciado da questão é a (E). 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme os referenciais teóricos da área de produção gráfica, o produtor gráfico “(...) supervisiona a 

compilação física de todo o material”, não sendo esse profissional responsável pelo layout de uma publicação, como informa de 

forma equivocada a alternativa errada (A). Desse modo, mantém-se a resposta divulgada como correta pelo gabarito preliminar. 

Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 
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PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

PROGRAMAÇÃO VISUAL/WEBDESIGN 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao  

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista o contexto a qual a resposta se refere. Ademais, a Ferramenta alterar forma contribui para o redesenho de uma 

marca, como a do IGBE, de modo que as marcas, em geral, são construídas por meio da junção de vários nós até que se forme 

uma figura geométrica, por exemplo, um retângulo, quadrado etc., ou mesmo com a utilização de ferramentas de figuras 

geométricas que, posteriormente, precisam ser ajustadas de acordo com o formato de cada marca que possa estar sendo 

redesenhada. Assim, a Ferramenta alterar forma cumpre integralmente com o objetivo proposto na questão, tendo em vista o seu 

caráter de realizar ajustes em marcas que estejam sendo construídas, uma vez que o processo de construção de marca pode 

utilizar uma série de ferramentas, como a supracitada, que, conforme já exposto, terá foco em ajustes, mas não na construção 

integral da marca, atendendo ao seu propósito e ao sentido da questão. No próprio texto do site da Adobe, lê-se: “A ferramenta 

Alterar forma ajusta pontos de ancoragem selecionados enquanto mantém intactos os detalhes gerais do caminho.”. Dessa forma, 

fica evidente que a questão trata, de forma específica, da etapa de construção ou redesenho de marcas, em que se faz necessário 

algum tipo de ajuste. Portanto recurso indeferido.  



 

 

 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
 

Página 7 de 12 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que trata do princípio de Acessibilidade, o qual é uma das essências do Design. No livro “Princípios Universais do 

Design” (2010), especificamente na página 16, tem-se a seguinte definição acerca do princípio, objeto da questão 19: “Os objetos 

e ambientes devem ser projetados para serem utilizados, sem modificação, pelo maior número de pessoas possível. Sendo assim, 

o princípio de acessibilidade afirma que os projetos devem ser utilizados por indivíduos com habilidades diversas, sem a 

necessidade de modificações ou adaptações especiais.”. Já o princípio de Affordance, conforme questionado no recurso, é 

definido como a propriedade em que as características físicas de um objeto ou ambiente influenciam a sua função e essa definição 

pode ser encontrada na mesma referência, especificamente na página 22. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que trata do princípio de Design denominado Alinhamento, o qual é citado na alternativa “E”, e não das formas 

como ele é utilizado, ou seja, a orientação realizada em um conjunto de textos que podem ser alinhados à direita, esquerda ou 

mesmo centralizados, o que irá influenciar o modo de leitura ou terá conexão direta com algum tipo de objetivo do projeto gráfico 

em questão, além de prever questões culturais, como os modos de leitura praticados no Hemisfério Ocidental e Oriental que, de 

forma geral, acontecem a partir de direções distintas (esquerda para a direita e o contrário). A definição quanto ao Princípio de 

Alinhamento pode ser consultada no livro “Princípios Universais do Design” (2010), especificamente na página 24: “Alinhamento é 

o posicionamento de elementos para que as bordas estejam alinhadas ao longo de fileiras ou colunas, ou para que suas partes 

tenham um centro em comum.” Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado que prejudicou o entendimento por parte dos candidatos. Isso porque 

Família Tipográfica e Fonte, mesmo sendo termos comumente utilizados como sinônimos na área do Design, trazem consigo 

diferenças conceituais importantes. Fonte é uma tipografia, que deveria ser traduzida exatamente dessa forma, e Família 

Tipográfica é um conjunto de fontes pertencentes a uma mesma família, ou pacote, mesmo tendo diferenças estruturais. Portanto 

recurso deferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa “C” está correta, pois trata do objetivo do enunciado da questão, que é o princípio de Fechamento, 

o qual é definido “como a tendência de perceber um conjunto de elementos distintos como padrão único e reconhecido em vez de 

múltiplos elementos individuais” de acordo com os postulados do livro “Princípios Universais do Design” (2010), especificamente 

na página 44. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que se trata especificamente das características que podem dificultar ou facilitar a leitura das informações textuais. 

Dessa forma, a questão não se refere ao layout como um todo, mas, sim, às informações textuais, mesmo considerando que 

essas informações façam parte do layout, a argumentação proposta concerne ao contexto geral e não ao foco da questão ao qual 

apresenta o recurso. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa está correta. Segundo a definição encontrada na página 24 da obra “O livro da Animação”: “No 

processo de encenação (staging), os melhores planos e ângulos são minuciosamente determinados, bem como cada ação do 

personagem, a combinação adequada de cores e também os movimentos dos cenários”, verifica-se que essa definição está de 

acordo com o objetivo da questão, considerando o contexto do assunto tratado, uma vez que o storyboard é usado em fases 

preliminares para a apresentação de projetos a clientes, por exemplo. Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o Photoshop oferece suporte para dimensões em pixels de até 300.000 por 300.000 pixels por imagem. Essa 

restrição limita o tamanho da impressão e a resolução disponíveis para uma imagem. Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 
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• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  

 

Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 
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ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 

3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 
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então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, de acordo com o subitem 

12.3.7 do Edital de Abertura n° 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2019: 

12.3.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a ela 

será atribuída a todos os candidatos. 

12.3.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de questão integrante de Prova Objetiva, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

ANALISTA CENSITÁRIO (AC)  

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o conteúdo que se quer veicular é o de que uma rápida ligação pode ser mais 

eficaz do que uma longa e confusa série de mensagens do Whatsapp, por isso as pessoas poderiam fazer mais ligações, sendo 

que isso não arruinaria a comunicação, mas a deixaria melhor. As marcas textuais que possibilitam essa leitura são os adjetivos 

“rápida”, que caracteriza positivamente a ligação, e “longa” e “confusa”, que caracterizam negativamente a série de mensagens do 

whatsapp. A alternativa “A”, ela está errada, pois se trata justamente do contrário: uma crítica ao uso de mensagens quando uma 

ligação rápida poderia ser mais eficiente. A alternativa “B” também está errada, uma vez que, embora “rápida” caracterize “ligação”, 

as palavras “longa” e “confusa” caracterizam “série de mensagens de whatsapp”, concordando em gênero (feminino) e em número 

(singular) com o núcleo “série”. Assim, não é a palavra “série” que caracteriza “mensagens”, mas “de mensagens de whatsapp” 

que completa o sentido de “série”. A alternativa “D”, por sua vez, está incorreta porque, embora a frase esteja no modo imperativo, 

ela não indica um pedido para que as pessoas não diminuam o uso do de whatsapp, mas justamente o contrário. Por fim, a 

alternativa “E” está errada porque, no excerto em questão, “série” é utilizada com o sentido de “Ordem sucessiva de coisas ou 

fatos correlacionados no tempo e no espaço” ou “Conjunto de coisas da mesma natureza” (dicionário Michaelis online), enquanto 

na frase fornecida na alternativa, “série” significa “Cada um dos anos escolares nos estabelecimentos de ensino brasileiros” 

(dicionário Michaelis online). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”. A ligação telefônica não sumiu de nossas vidas (não se pode evitar/rejeitar algo 

que está ausente), ela ainda está presente, mas de uma forma incômoda, como comprova o trecho: “A ligação telefônica [...] se 

tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica”.  A alternativa “A”, por seu turno, está incorreta, uma vez que a 

autora não seguiu o conselho de Hemingway de iniciar o texto escrevendo uma verdade, já que ela iniciou o texto citando o que 
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Hemingway dizia sobre iniciar textos. A alternativa “B” também está incorreta, visto que a autora afirma que a curiosidade não tem 

importância no sentido de não invalidar a qualidade das respostas da entrevistada, mas a curiosidade metajornalística tem 

importância para a temática do texto, pois ilustra a variedade de opções que temos para responder uma mensagem, não apenas a 

ligação telefônica, como antigamente. A alternativa “C” está incorreta porque a pergunta do título é respondida no segundo 

parágrafo do texto, em que a entrevistada apresenta três razões que explicam porque não gostamos mais de ligações telefônicas. 

Vale lembrar que não se trata de duas perguntas separadas (por que ficamos presos ao celular? E por que odiamos falar por 

telefone?), mas sim de apenas uma pergunta (por que odiamos falar por telefone mesmo ficando presos ao celular?) que toma 

como algo posto, dado (e não uma pergunta a ser respondida) o fato de ficarmos presos ao celular. Por fim, a alternativa “E” está 

errada, já que não é possível fazer tal afirmação com base no texto. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois as ações de esperar com alegria, tolerar com resignação e evitar com rejeição 

universal não podem ocorrer ao mesmo tempo (se alguém espera a ligação com alegria, não a tolera com resignação e/ou a 

rejeita; se alguém tolera a ligação com resignação, não a espera com alegria e/ou a rejeita; se alguém rejeita a ligação, não a 

espera com alegria e/ou a tolera com resignação). A alternativa “A” está incorreta porque a primeira atitude (esperar com alegria) é 

positiva. A alternativa “C” está incorreta porque os verbos esperar, tolerar e evitar requerem complemento, que, nesse caso, é 

“ligação telefônica”, retomada por “que”. As alternativas “D” e “E” estão incorretas porque a informação entre travessões não 

restringe o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações adjetivas restritivas) ou 

completa o sentido do termo “ligação telefônica” (o que faria dela um conjunto formado por orações completivas nominais), mas 

acrescenta informações sobre o termo “ligação telefônica” (sendo, portanto, um conjunto formado por orações adjetivas 

explicativas). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 01 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois as mudanças realizadas (inversão das orações, substituição das orações 

desenvolvidas – “estamos [...] mas temos” – por orações reduzidas de infinitivo – “estarmos [...] mas termos” –, troca de “XXI” por 

“vigente” e troca de “paradoxo” por “incoerência”) não prejudicam o sentido do texto. Ressalta-se que, segundo o dicionário 

Michaelis online, “paradoxo” significa “Falta de coerência ou de lógica”, ou seja, “incoerência”. A alternativa “A” está incorreta, pois 

“século consecutivo” não é o mesmo que “século XXI”, já que “consecutivo” significa “imediatamente após”. A alternativa “B” está 

incorreta, pois, além do termo “consecutivo”, está inadequada a expressão “ficarmos doentes sem as ligações telefônicas”, que 

não é o mesmo que “ter fobia das ligações telefônicas”. A alternativa “C” está incorreta, pois as relações semânticas não são 

mantidas, uma vez que é inserido um adjunto adverbial de tempo “no século XXI” que não existe no excerto original. Isso modifica 

o sentido original, pois contrapõe “século XXI” a outros séculos, como se, em outros séculos, não fosse contraditório estar preso 

ao celular, mas ter fobia das ligações, sendo que esse sentido não está presente no excerto original. Também, ao trocar 

“estamos/ficamos” por “estar /ficar”, deixamos o excerto mais impessoal, sem a presença da autora na ação, o que também é uma 

modificação significativa. Ademais, é inserida uma relação de causalidade (termo “por”) que não existe no excerto original. Por fim, 
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a alternativa “D” está incorreta porque também nela é inserida uma relação de causalidade (termo “porque”) que não existe no 

excerto original. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 02 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que “do século XXI” NÃO funciona como um adjunto adverbial, mas 

sim como um adjunto adnominal, que determina/especifica o substantivo abstrato “vício”, sendo a expressão “do século XXI” 

agente em relação a vício, ou seja, “o século XXI tem o vício de estar preso ao celular”. Nesse sentido, a fim de comprovar o fato 

de a expressão se tratar de um adjunto adnominal, é possível fazer a substituição pela oração adjetiva “vício que pertence ao 

século XXI”. Ademais, há de se esclarecer que a alternativa “B” está incorreta, pois a expressão em destaque é uma oração 

adverbial de tempo. As alternativas “C” e “E” estão incorretas, pois as expressões em destaque são adjuntos adverbiais de tempo. 

Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque “de antemão” é um adjunto adverbial de tempo. Segundo Bechara (2009, p. 440), 

os adjuntos adverbiais temporais “respondem às perguntas quando? Desde quando? Até quando? Durante quanto tempo? e 

podem referir-se ao verbo, ao sintagma verbal ou a toda oração”. Assim, na alternativa “D”, pergunta-se “quando não podemos 

saber a duração do telefonema?” e responde-se “de antemão”, ou seja, antes de realizarmos o telefonema ou atendermos à 

ligação. Ainda segundo Bechara (2009, p. 442, grifo nosso), “apresentam pontos de contato com a circunstância modal os 

advérbios de tempo do tipo rapidamente, de imediato, logo, num instante”. Diante disso, mesmo que “de antemão” possa ser 

substituído por “previamente” (assim como “de imediato” pode ser substituído por “imediatamente”) e apresente pontos de contato 

com a circunstância de modo, ele ainda é considerado um adjunto adverbial temporal, considerando-se a explicação fornecida pelo 

renomado gramático Evanildo Bechara. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 03 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, uma vez que o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma: “Porque não 

posso falar, é melhor me escrever”, sendo a primeira oração a causa da segunda. Ressalta-se que o inverso não seria possível 

(“não posso falar, porque é melhor me escrever”), no entanto o enunciado não faz referência a qual das orações é a causa, apenas 

afirma haver uma relação de causalidade entre elas, o que de fato há. Ressalta-se que, segundo Cunha e Cintra (2001, p. 604, 

grifo nosso), as orações subordinadas adverbiais “vêm, normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas”. Dessa 

forma, as conjunções subordinativas de causa não são obrigatórias para o estabelecimento da relação de causa. As demais 

alternativas estão incorretas porque não é possível reescrever os enunciados estabelecendo os sentidos elencados de forma que 

eles sejam coerentes no interior do texto: “não posso falar, porém é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, porém não 

posso falar” (criar um contraste torna o excerto incoerente); “não posso falar, além disso é melhor me escrever” ou “é melhor  me 

escrever, além disso não posso falar” (criar uma adição torna o excerto incoerente); “conforme não posso falar, é melhor me 

escrever” ou “conforme é melhor me escrever, não posso falar “ (criar uma conformidade torna o excerto incoerente); e “não posso 

falar, para é melhor me escrever” ou “é melhor me escrever, para não posso falar” (criar uma finalidade torna o excerto incoerente). 

Portanto recurso indeferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 07  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, pois todos os verbos apresentam o mesmo sujeito (o sujeito desinencial “nós”) e 

estão no mesmo modo (indicativo). A alternativa “A” está incorreta porque há uma relação de alternância entre esperar com alegria 

e tolerar com resignação, sinalizada pela conjunção alternativa “ou”, e não uma relação de oposição, a qual normalmente aparece 

sinalizada por conjunções adversativas como: “mas” e “porém”. A alternativa “B” está incorreta porque a acentuação se deve ao 

fato de serem palavras proparoxítonas, não por serem verbos. A alternativa “C” está incorreta porque é possível identificar os 

sujeitos a partir da desinência verbal (sujeito “nós”). Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque o uso de vírgula é obrigatório 

antes de uma oração coordenada adversativa. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, uma vez que, de acordo com o Dicionário Online de Sinônimos, “telefonema” é 

uma das acepções possíveis da palavra “ligação”. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam termos ligados ao 

universo da comunicação, mas que não são sinônimos para “ligação”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, uma vez que a segunda ocorrência de “esperamos” dá um sentido de que, depois 

da primeira espera, houve uma segunda espera, o que reforça a ideia de que a espera durou uma quantidade de tempo 

significativa. É como se a repetição pudesse ser substituída por “Não respondemos. Esperamos um pouco.”. As alternativas “B” e 

“C” estão incorretas, pois, como dito, a repetição indica um certo tempo de espera. A alternativa “D” está incorreta porque não se 

trata de um problema de coesão, e sim de um recurso de expressividade. Por fim, a alternativa “E” está incorreta porque a 

repetição não tem relação com a frequência com que recebemos telefonemas, mas sim com o tempo que levamos para dar um 

retorno. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “D”, uma vez que as mudanças realizadas (troca de “me” por “para mim” e da oração 

reduzida “me escrever” pela desenvolvida “que me escreva”) estão de acordo com a norma padrão e não alteram o sentido do 
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excerto original. A alternativa “A” está incorreta porque “é melhor me escrever” é diferente de “é melhor eu escrever”. A alternativa 

“B” está incorreta porque “ligastes” concorda com “vós” (na frase original a concordância se dá com “você”) e “és” concorda com a 

2º pessoa do singular (quando deveria estar na 3ª pessoa do singular “escreve a mim que é melhor”). A alternativa “C” está 

incorreta porque, de acordo com a norma padrão, não se inicia oração com pronome oblíquo e porque “escrever é melhor pra mim” 

tem sentido diferente de “é melhor escrever para mim”. Por fim, a alternativa “E” também está incorreta porque há orações 

iniciadas com pronome oblíquo. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “C”, pois o sujeito é a segunda pessoa do singular “você”, como pode ser visto em 

Patrocínio (2011, p. 289). As alternativas “A” e “B” estão incorretas porque os sujeitos estão na primeira pessoa do singular e do 

plural, respectivamente. A alternativa “D” está incorreta porque o sujeito está na terceira pessoa do plural (as pessoas/elas). Por 

fim, a alternativa “E” também está incorreta, pois o sujeito é a oração “evoluir como ser humano”, o que faz com que a 

concordância se dê na terceira pessoa do singular (“é”). Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “A”, pois, para que o evento da segunda oração ocorra, é preciso que o evento da 

primeira oração ocorra também, o que cria uma relação de condição para a segunda oração. Ademais, a conjunção “se” deixa 

explícita a relação de condição. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 587), as conjunções condicionais “(iniciam uma oração 

subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária par a que seja realizado ou não o fato principal): se, 

caso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que etc.”. Diante disso, as 

relações apresentadas nas demais alternativas não se sustentam. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, substituindo-se “como” por “pela qual”, a preposição exigida se faz presente. 

O pronome “qual” retoma o substantivo “forma” e o sentido é mantido. A alternativa “A” está incorreta, porque é preciso a inserção 

de uma preposição. Ao desmembrar as orações, isso fica perceptível: “A forma como você conversa consigo mesmo condiciona 

sua capacidade”: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo pela (por + a) forma. Assim, a substituição 

de “como” por “que”, sem a inserção da preposição, não é possível, visto que a frase apresentaria problemas sintáticos e 

semânticos: A forma condiciona sua capacidade / Você conversa consigo mesmo forma. A alternativa “B” está incorreta porque o 

pronome relativo “cujo/a” retoma apenas adjuntos adnominais. A alternativa “C” está incorreta porque o pronome relativo “onde”  
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retoma apenas adjuntos adverbiais de lugar. Por fim, a alternativa “D” está incorreta porque a substituição prejudicaria o sentido da 

frase. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “E”, pois, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras com o prefixo “super” só são 

grafadas com hífen se o segundo termo começar com a letra “h” ou “r”, o que já sinaliza que as alternativas “C” e “D” estão 

incorretas. Já as alternativas “A” e “B” estão erradas porque as palavras com o prefixo “auto” são grafadas com hífen quando o 

segundo termo começa por “h” ou por “o”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 14 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa correta é a “B”, pois, segundo o texto, uma das técnicas para que as autoafirmações sejam 

eficazes para melhorar a autoestima é “imaginar situações futuras agradáveis”, sendo, portanto, a imaginação um requisito 

importante no processo. A alternativa “A” está incorreta porque o texto não aborda a depressão. A alternativa “D” está errada 

porque a primeira parte da afirmação está correta (falar consigo mesmo na primeira pessoa não), mas a justificativa apresentada 

na alternativa está incorreta, pois não consta no texto (porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco). Por fim, as 

alternativas “C” e “E” estão incorretas porque as afirmações não encontram respaldo no texto. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme expresso no art. 30 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o reingresso do servidor posto em 

disponibilidade, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, é o APROVEITAMENTO.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme a doutrina e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a nomeação é a única forma de provimento 

ORIGINÁRIO admitida em nosso ordenamento jurídico, podendo dar-se para provimento de cargo efetivo ou em comissão. Na 
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primeira situação (cargo efetivo), a nomeação dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 

títulos. TODOS os demais tipos constituem hipóteses de provimento DERIVADO, uma vez que pressupõem a existência de prévio 

vínculo com a Administração. Vale dizer que, no provimento derivado, há uma modificação na situação de serviço da pessoa 

provida, que já possuía um vínculo anterior com o poder público. Referente, ao Item (B), caso João fosse inabilitado no estágio 

probatório, ele não mais poderá permanecer neste cargo, porém, uma vez que João possuía estabilidade no cargo anterior, poderá 

ser RECONDUZIDO ao cargo que anteriormente ocupava. A RECONDUÇÃO, por sua vez, é o retorno do servidor estável ao 

cargo anteriormente ocupado, decorrendo da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, nos termos do inciso I do 

art. 29 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, a justificativa de cada assertiva presente na questão: 

Assertiva I (Incorreta). Paulo será contribuinte do RPPS nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e Izabela será 

contribuinte do RGPS, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.  

Assertiva II (Correta). O filho tem direito aos seguintes benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal: 

pensão, auxílio-funeral, auxílio-reclusão e assistência à saúde, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

Assertiva III (Incorreta). Caso Izabela, sofrer ação de infração disciplinar, deverá ser apurado mediante sindicância, na qual deverá 

ser concluída no prazo de TRINTA DIAS e assegurada ampla defesa, conforme prevê o art. 10 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 

de 1993. 

Assertiva IV (Correta). Izabela NÃO poderá ser nomeada ou designada, para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, conforme a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme previsão expressa na ementa do edital, a questão objeto do recurso consta nos seguintes 

conteúdos: Sistemas informatizados de gestão de informações de pessoal. Controle de frequência e de férias. Conceito e cenário 

do RH em especial do desenvolvimento de pessoas no Serviço Público Federal. A moderna gestão de Recursos Humanos; novos 

conceitos, ferramentas de gestão e estilos de liderança e sua influência na gestão de pessoas.  

A alternativa (E) está incorreta, pois as Sociedades de Economia Mista Não constam no escopo da obrigatoriedade, da referida 

Instrução normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018. Por conseguinte, estão no escopo da obrigatoriedade: os órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.  

Portanto recurso indeferido.   

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “C”, tendo em vista que se somam como despesas da EMPRESA os seguintes itens: Salários e ordenados 

(R$ 160.000,00) + Horas-extras (R$ 8.500,00) + Adicional de Insalubridade (R$ 36.000,00) + Encargos Sociais da empresa, o 

INSS (R$ 32.000,00) e FGTS (R$ 10.000,00), totalizando um valor montante de R$ 246.500,00, sobre a responsabilidade do 

empregador. Por conseguinte, os demais: salário família (R$ 8.000,00) e salário maternidade (R$ 3.200,00) são auxílios ofertados 

pela Previdência Social aos trabalhadores. A empresa paga ao empregado e, após, é reembolsada pela Previdência. O Imposto de 

Renda Retido na Fonte Pessoa Física (R$ 12.500,00) e o INSS Segurados (R$16.600,00) são descontados do empregado, pois é 

de sua responsabilidade. A empresa apenas é responsável por reter e repassar à Receita Federal e Previdência Social, 

respectivamente. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme as informações apresentadas pela empresa, em consonância com a legislação, os encargos sociais 

incidentes sobre a folha de pagamento e apresentados pela empresa são: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

1,00%; SE - Salário Educação 2,50%; SAT- Seguro Acidente de Trabalho 2,00%; PIS - Programa de Integração Social – Folha de 

Pagamento 1,00%; FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 8,00%; SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas 0,60%; INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 0,20%; INSS - Contribuição Patronal 

20,00%; SESC - Serviço Social do Comércio 1,50%. Totalizando 36,80% de encargos sociais, calculado sobre a folha de 

pagamento de responsabilidade da empresa.  

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa “A” é incorreta, pois a rotatividade horizontal de cargos nesse caso é uma estratégia eficaz para 

aumentar os níveis de satisfação e sentido no trabalho. Conforme os trabalhadores intercambiam suas tarefas, ampliam seus 

conhecimentos, habilidades e se desenvolvem profissionalmente. Já os reforços positivos, embora, em um primeiro momento, 

ampliem os níveis de motivação e satisfação, eles não evitam a alienação no trabalho, pois não interferem diretamente na 

produção de sentido relacionadas às atividades realizadas. 

Já a alternativa “B” está correta, pois a rotatividade horizontal de cargos nesse caso é uma estratégia eficaz para aumentar os 

níveis de satisfação e sentido no trabalho, visto que, conforme os trabalhadores intercambiam suas tarefas, ampliam seus 

conhecimentos, habilidades e se desenvolvem profissionalmente. De forma complementar, a estratégia do enriquecimento dos 

cargos se revela adequada, pois consiste em ampliar e redesenhar as atividades, de modo a promover heterogeneidade nas  
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tarefas, dar mais autonomia e desafios aos trabalhadores, o que incide diretamente na produção de novos sentidos no trabalho. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o recurso apresentado recorre a uma definição de avaliação de desempenho e a alternativa correta da questão 

dispõe sobre utilidades possíveis (e mais recorrentes) às avaliações de desempenho. 

A saber, conforme Oliveira e Medeiros (2011, p. 99-100), “ (...) entre as diversas possibilidades de uso dos instrumentos de 

avaliação de desempenho, as mais utilizadas, dependendo da situação, do ambiente e da perspectiva do gestor, são: planejar os 

recursos humanos;  recrutar e selecionar novos servidores; identificar necessidades de treinamento;  definir a contribuição de cada 

servidor para o sucesso da organização; descobrir novos talentos e possibilidades de crescimento na organização; orientar os 

servidores sobre o desenvolvimento de suas carreiras na organização; subsidiar decisões de promoções e de transferências de 

acordo com as características dos servidores e de suas funções; e definir políticas de administração salarial ou de compensação.”  

Observe que as possibilidades de uso dos dados e das informações obtidas nos processos de avaliação de desempenho são 

variadas. Temos por certo que a utilização correta das informações deverá gerar o conhecimento necessário para que a área de 

Gestão de Pessoas conheça detalhadamente os seus recursos e possa decidir como usá-los para o crescimento e 

desenvolvimento da organização. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que ela abarca a temática disposta no conteúdo programático previsto no edital “Visão geral da área de Recursos 

Humanos” e a alternativa “C” apresenta a definição conceitual clássica de Cultura Organizacional proposta por Edgard Schein. É 

válido destacar que o diagnóstico de cultura organizacional é uma das principais bússolas para dirigir ações eficazes de gestão 

dos recursos humanos dentro de campos institucionais. 

Portanto recurso indeferido.  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, e alterações posteriores. 

2. No mais, a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o texto legal, que assim dispõe:  
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Art. 179.  A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.  

Por fim, observa-se que a alternativa “B” está incorreta, tendo em vista as disposições do art. art. 149, §2º da respectiva Lei. Diante 

de todo o exposto, a questão será mantida.  

Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, as casas possuem numerações de 1 a 10 e temos que: 

• a primeira pessoa visitou as casas de número ímpar, ou seja, ela visitou as casas de numerações 1, 3, 5, 7 e 9; 

• a segunda pessoa visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8, ou seja, ela visitou as casas de 

numerações 2, 4 e 8. 

Assim, as casas que não foram visitadas possuem as respectivas numerações iguais a 6 e 10, conforme indica a alternativa “C”. 

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, temos: 

Grupo 1 = {C, D, E, F, G}; 

Grupo 2 = {A, B, E, F, G}. 

Assim, como E, F e G participaram dos dois grupos, então estes são os candidatos previamente contratados. Dessa forma, os 

candidatos A, B, C ou D podem concorrer às outras duas vagas. Nas alternativas dadas, a única que apresenta um possível par de 

candidatos para preencher as outras duas vagas é “C”, com os candidatos C e B.  

Observação: concorrer a “uma” vaga não significa que ela é única. Nesse caso, o sentido de “uma” se refere ao fato de que cada 

pessoa ocupa uma vaga e não que ela é única. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a necessidade de encontrar a razão entre  e  , onde a primeira fração indica a quantidade de pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro e a segunda fração indica a quantidade de pessoas do Estado da Bahia. 

Assim:  
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Assim,  é a fração procurada, conforme indica a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro recenseamento, foram utilizadas 4.000 folhas de sulfite e 1.000 canetas e o custo total foi de 

 Para o novo recenseamento, será utilizado  a menos de canetas, 

ou seja, serão utilizados  x 1.000 = 750 canetas e a quantidade de folhas de sulfite será reduzida à metade, ou seja,  

  x 4.000 = 2.000 folhas de sulfite. 

Assim, o novo custo total será de (750 x R$ 2,05) + (2.000 x R$ 0,10) = R$ 1.537,50 + R$ 200,00 = R$ 1.737,50, o que irá gerar 

uma economia no custo de: 

R$ 2.400,00 – R$ 1.737,50 = R$ 662,50, conforme indica a alternativa “B”. Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no primeiro momento em que as duas corredoras começam a correr, Tereza ainda não deu uma volta 

completa. Assim, esse início não entra na contagem de voltas completas de Tereza. Dessa forma, como as duas corredoras saem 

juntas, a distância percorrida por cada uma e o número de voltas completas podem ser verificados na tabela a seguir, para as três 

primeiras voltas: 

ALICE TEREZA 

Número de voltas Distância percorrida Distância percorrida Número de voltas 

1 600 0 0 

1 120 180 0 

1 240 360 0 

1 360 540 0 

1 480 120 1 

2 600 300 1 

2 120 480 1 

2 240 60 2 

2 360 240 2 

2 480 420 2 
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3 600 600 3 

 

Assim, como ocorre um encontro no ponto de partida a cada três voltas completas de Tereza, então Tereza encontra Alice pela 

terceira vez no exato momento em que completa nove voltas na pista, conforme indica a alternativa “C”. Portanto recurso 

indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois, se não houver jogo na próxima quinta-feira, 

então não vai chover no próximo domingo, já que, independente se tiver ou não jogo na quinta-feira, não vai chover no próximo 

domingo, segundo o enunciado. Além disso, haverá jogo na próxima quinta-feira e não vai chover no próximo domingo, também 

segundo o enunciado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois Paula é a rendeira mais ágil e Cláudia é a 

rendeira menos ágil. De fato, representando por F, C, P e L a agilidade das quatro rendeiras, temos: 

• Fabiana não é mais ágil que Paula ➔ F < P; 

• ou Claudia ou Larissa é a rendeira menos ágil entre as quatro ➔  C < __ < __ < __     ou    L < __ < __ < __; 

• Larissa não é mais ágil do que Paula ➔ L < P; 

• é mais ágil do que duas outras rendeiras ➔ C < F < L < P. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, temos: 

(A) CORRETA, pois a sentença é do tipo “p ^ não q”, que corresponde à negação da sentença do enunciado, que é do tipo 

“~(p➔q)”. 

(B) INCORRETA, pois tem-se “ou não p ou q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(C) INCORRETA, pois tem-se “não q ➔ não p”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(D) INCORRETA, pois tem-se “ou p ou não q”, que não equivale a “p ^ não q”. 

(E) INCORRETA, pois tem-se “não p e q”, que não equivale a “p ^ não q”.  

Portanto recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 
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PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, pelas condições do enunciado, tem-se que as duas bolsas foram de Mestrado e Doutorado, pois, somando os 

valores das duas bolsas, obtém-se R$ 2.200,00 + R$ 1.500,00 = R$ 3.700,00, o único valor dentro do intervalo dado. Portanto 

recurso indeferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, analisando cada uma das alternativas, tem-se: 

(A) INCORRETA, pois a menor taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu no 3º 

trimestre de 2016. 

(B) INCORRETA, pois, apesar de ocorrer uma queda da taxa do 1º trimestre de 2018 até o 2º trimestre do mesmo ano, no próximo 

trimestre, ocorreu um aumento da taxa. 

(C) INCORRETA, pois a maior taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocorreu do 3º 

ao 4º trimestre de 2017. 

(D) CORRETA, conforme mostra o gráfico apresentado, pois a proposição “entre” nessa alternativa indica que se deve analisar 

somente o gráfico do início do 3º trimestre até o início do 4º trimestre de 2017. 

(E) INCORRETA, pois houve uma variação de 0.6 % na taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, considerando a taxa mais baixa com a taxa mais alta, ambas apresentadas no gráfico dado no enunciado da questão. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

 

Maringá, 16 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  
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