PROCESSO SELETIVO - SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO / BAHIA
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA
Cargo: S01 - ADVOGADO (DIREITO DO TRABALHO)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

5 - Gab.:P

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de um
fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o narrador
registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos; Gabriela é descrita
como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a anca de Gabriela.
Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura, aqueles suspiros,
aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita de canto e dança, de
sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência negativa a seu respeito.
A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível porque ambos pertencem a
culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise, absolutamente incoerente, pois, em
nenhum momento há referência a diferenças culturais como limitador do amor. Dessa forma,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

C

Inserção Analisando a questão em recurso, pode-se afirmar que:
• Se fosse retirado o acento de CAÍAM (1º parágrafo), o tempo verbal permaneceria inalterado.
INCORRETA, pois, se houvesse a mudança, o tempo verbal passaria a ser presente do
subjuntivo.
• “IMPOSSÍVEL” (2º parágrafo) recebe acento porque é proparoxítona. INCORRETA. A palavra
é paroxítona.
• As palavras ÁRABE (2º parágrafo) e BÊBADOS (1º parágrafo) são acentuadas pelo mesmo
motivo. CORRETA. Ambas são proparoxítonas e, por isso são acentuadas.
• A palavra “GRAPIÚNAS” (1º parágrafo) recebe o acento gráfico por ser paroxítona.
INCORRETA: Apesar de paroxítona, o motivo pelo qual recebe acento é “Acentuam-se o I e o U
tônico dos hiatos, quando ocorrem sozinhos na sílaba.”
• Se fosse retirado o acento da palavra “HISTÓRIA” (3º parágrafo), haveria manutenção de sua
classe gramatical. INCORRETA. Passaria a ser verbo.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:

INDEFERIDO

-

1

INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

14 - Gab.:P

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.” a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De que
ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que, sem
dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.). Portanto, o
gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora
com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão deveria conter
o termo “EXCETO”

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Resposta
Original

Justificativa

34 - Gab.:P

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação
apresentada pelo candidato contra o gabarito não está correta, eis que inexiste previsão legal de
pagamento de despesas de retorno. (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 2012. Pag.
345.)

INDEFERIDO

-

43 - Gab.:P

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação
apresentada pelo candidato contra o gabarito não está correta, eis que o próprio recorrente
reconhece estar incorreta a menção à analogia como fonte do direito do trabalho.

INDEFERIDO

-

46 - Gab.:P

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação
apresentada pelo candidato contra o gabarito não está correta, eis que a única assertiva possível
é a considerada no gabarito. Todas as outras estão absolutamente incorretas. Eis que se está
tratando de contrato coletivo (espécie de pacto coletivo laboral) e não de acordo ou convenção.
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 2012. Capítulo 48. (Págs. 836 e seguintes).

INDEFERIDO

-

48 - Gab.:P

E

Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada pelos candidatos recorrentes contra o gabarito não alteram o

INDEFERIDO

-

Questão

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

2

gabarito. A assertiva de que a convenção coletiva pode conter cláusula condicionante do
ingresso em juízo à prévia apreciação de comissão paritária de conciliação por ela instituída está
correta. Tal inserção não é vedada pela lei. (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 2012.
Pág. 872). Por outro lado, a assertiva contida no gabarito de que a convenção coletiva não pode
prever penas para os empregados está absolutamente incorreta.
Cargo: S02 - ADVOGADO (DIREITO ADMINISTRATIVO)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de um
fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o narrador
registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos; Gabriela é descrita
como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a anca de Gabriela.
Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura, aqueles suspiros,
aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita de canto e dança, de
sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência negativa a seu respeito.
A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível porque ambos pertencem a
culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise, absolutamente incoerente, pois, em
nenhum momento há referência a diferenças culturais como limitador do amor. Dessa forma,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA
3

com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão deveria conter
o termo “EXCETO”

29 - Gab.:P

E

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

31 - Gab.:P

32 - Gab.:P

33 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

A resposta apontada pelo gabarito encontra amparo na doutrina e jurisprudência (cf. CUNHA,
Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 10ª ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 545;
e STJ: EDcl nos EDcl no RMS 6487/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1997, DJ 19/12/1997, p. 67505), segundo as quais o art. 7º,
II, da Lei 12.016/09 não se aplica ao mandado de segurança contra ato judicial, diante das suas
características específicas de sucedâneo recursal (ação como meio de impugnação de decisões
judiciais).

INDEFERIDO

-

A

A jurisprudência do STF, que motivou o cancelamento da Súmula 157, do STJ, não dispensa a
existência de efetivo exercício do poder de polícia para cobrança de taxa, senão apenas sua
prova, nos casos em que esse fato seria notório. Confira-se a respeito: “Como decidido pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o cancelamento da
Súmula n. 157 desta Corte Superior, é legítima a cobrança anual de taxa de licença para
localização e funcionamento. O exercício do poder de polícia, conquanto não reste cabalmente
demonstrado nos autos, é notório no caso.” (AgRg no REsp 934.780/RO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008), no
mesmo sentido: “A recente jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cobrança
da taxa de localização e funcionamento, pelo município, dispensa a comprovação da atividade
fiscalizadora, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pela Municipalidade.” (AgRg no
Ag 880.772/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU 20.9.2007). Por tais razões, o
gabarito não merece alteração.

INDEFERIDO

-

E

Nos termos da doutrina (COELHO. Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, vol. 1, p. 441/445), devidamente observada pelo gabarito, o princípio da
autonomia das obrigações cambiárias refere-se aos títulos de crédito não causais, a exemplo da
nota promissória de que trata a questão.

INDEFERIDO

-

4

D

De fato, conforme doutrina e jurisprudência (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de
Direito Processual Civil. 3ª ed. São Paulo: Método, 2011, p. 721; STJ, AgRg no REsp
1255619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
20/08/2012), o gabarito merece alteração, sendo correta a alternativa B, segundo a qual a
intimação do embargado para apresentar contrarrazões é “indispensável somente na hipótese de
embargos de declaração com efeitos infringentes”.

DEFERIDO

B

40 - Gab.:P

A

A única alternativa correta é a A (art. 32, da LU), sendo a alternativa E incorreta porque não há
regra que disponha sobre a penhorabilidade do bem de família do fiador, muito pelo contrário,
havendo apenas a exceção de penhora do bem do fiador em contrato de locação (art. 3º, VII, da
Lei 8.009/90), o que vem confirmar que a regra é a penhorabilidade.

INDEFERIDO

-

42 - Gab.:P

E

A resposta apontada como correta pelo gabarito observa a previsão expressa do art. 456, p.ú.,
do Código Civil, não merecendo qualquer reparo.

INDEFERIDO

-

43 - Gab.:P

B

“Madrasta”, isto é, cônjuge do ascendente em primeiro grau, é hipótese de parentesco por
afinidade, nos termos do art. 1.595, do Código Civil, fazendo incidir, na hipótese em questão, a
Súmula Vinculante 13, editada pelo STF.

INDEFERIDO

-

34 - Gab.:P

Cargo: S03 - AGENTE EM EDUCAÇAO EM SAUDE
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

5 - Gab.:P

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

Analisando a questão em recurso, pode-se afirmar que:
•
Se fosse retirado o acento de CAÍAM (1º parágrafo), o tempo verbal permaneceria
inalterado. INCORRETA, pois, se houvesse a mudança, o tempo verbal passaria a ser presente
do subjuntivo.
•
“IMPOSSÍVEL” (2º parágrafo) recebe acento porque é proparoxítona. INCORRETA. A
palavra é paroxítona.
•
As palavras ÁRABE (2º parágrafo) e BÊBADOS (1º parágrafo) são acentuadas pelo
mesmo motivo. CORRETA. Ambas são proparoxítonas e, por isso são acentuadas.
•
A palavra “GRAPIÚNAS” (1º parágrafo) recebe o acento gráfico por ser paroxítona.
INCORRETA: Apesar de paroxítona, o motivo pelo qual recebe acento é “Acentuam-se o I e o U
tônico dos hiatos, quando ocorrem sozinhos na sílaba.”
•
Se fosse retirado o acento da palavra “HISTÓRIA” (3º parágrafo), haveria manutenção
de sua classe gramatical. INCORRETA. Passaria a ser verbo.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)

INDEFERIDO

-

5

“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008). Considera-se, pois, improcedente o recurso interposto.
Disciplina: NOÇOES BAS. DE SAUDE
Questão
22 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora
com a argumentação apresentada pelo candidato.

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Resposta
Original

Justificativa

31 - Gab.:P

C

“A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o
controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas
ou outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e de educação em saúde estruturamse mediante a divulgação de informação científica e de recomendações normativas de
mudanças de hábitos.”
“Essa questão é estrutural à constituição do campo da saúde pública e está na origem do que se
denomina a sua' crise'. Para compreender o que diferencia prevenção e promoção da saúde, do
ponto de vista deste trabalho, esse aspecto é fundamental, pois situa o contexto das
transformações contemporâneas” do discurso de saúde pública. As transformações discursivas
envolvidas não são somente internas à lógica do discurso, científico, mas recolocam, em
especial, os limites e os sentidos do conhecimento produzido na configuração das práticas de
saúde e, por consequência, na elaboração dos programas de formação profissional. Trata-se da
proposta de uma forma inovadora no que se refere a utilizar a racionalidade científica para
explicar o real e, em particular, para agir. Esse processo implica formações mais radicais do que
a mudança no interior da ciência, pois diz respeito à construção de uma concepção de mundo
capaz de interferir no enorme poder de a racionalidade científica construir representações acerca
da realidade.”
Czeresnia Dina; Freitas Carlos M de (org). Promoção da saúde. Conceitos, reflexões,
tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003
"The concept of health and the diference between promotion and prevention", publicado nos
Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia).

INDEFERIDO

-

44 - Gab.:P

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 (Dos recursos) do regulamento inicial: “O recurso
deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos,

INDEFERIDO

-

Questão

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

6

amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.
Cargo: S04 - ANALISTA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de um
fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o narrador
registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos; Gabriela é descrita
como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a anca de Gabriela.
Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura, aqueles suspiros,
aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita de canto e dança, de
sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência negativa a seu respeito.
A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível porque ambos pertencem a
culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise, absolutamente incoerente, pois, em
nenhum momento há referência a diferenças culturais como limitador do amor. Dessa forma,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

32 - Gab.: P

Resposta
Original

Justificativa

B

A alternativa correta apresenta o seguinte texto:
"A liderança democrática propicia o aumento de responsabilidade dos membros da equipe, com
nível de produtividade equivalente ao da liderança autocrática, mas com um nível maior de
qualidade."
Como citada por Chiavenato, pesquisa realizada por White e Lippitt, que estudara os estilos de

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

7

liderança democrática, liberal e autocrática, apresenta, na liderança democrática:
"(...) O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro, sem alterações, mesmo quando o líder se
ausentava. Houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal além de
uma impressionante integração grupal dentro de um clima de satisfação."
A alternativa afirma que a liderança democrática propicia o aumento da responsabilidade dos
membros da equipe; a equipe, formada por seus membros, tem um nível maior de
responsabilidade, mesmo que ela seja diluída (dividida) entre cada um dos seus membros. No
entanto, a alternativa não coloca a responsabilidade individual, mas dos membros como um
todo, que forma a equipe, dentro do exato espírito do estilo democrático de liderança.
Ver:
Chiavenato, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. Página 125.

37 - Gab.: P

E

Em relação à Entropia, é importante observar, inicialmente, o conceito de Entropia.
Entropia (do grego entrape = transformação) é um conceito controvertido nas ciências da
comunicação.
A entropia é a segunda lei da termodinâmica e refere-se à perda de energia em sistemas
isolados, levando-os à degradação, à desintegração e ao desaparecimento.
A entropia significa que partes do sistema perdem sua integração e comunicação entre si,
fazendo com que o sistema se decomponha, perca energia e informação e degenere. Se a
entropia é um processo pelo qual um sistema tende à exaustão, à desorganização, à
desintegração e, por fim à morte, para sobreviver o sistema precisa abrir-se e reabastecer-se de
energia e de informação para manter a sua estrutura. A esse processo reativo de obtenção de
reservas de energia e de informação dá-se o nome de entropia negativa ou negentropia. À
medida que aumenta a informação, diminui a entropia, pois a informação é a base da
configuração e dá ordem.
A negentropia, portanto, utiliza a informação como meio ou instrumento de ordenação do
sistema.
A negentropia é o reverso da segunda lei da termodinâmica, ou seja, o suprimento de
informação adicional capaz, não apenas de repor as perdas, mas de proporcionar integração e
organização no sistema.
A informação também sofre uma perda ao ser transmitida. Isso significa que todo sistema de
informação possui uma tendência entrópica. Daí decorre o conceito de ruído. Quando nenhum
ruído é introduzido na transmissão, a informação permanece constante.
Sinergia (do grego, syn, com e ergos, trabalho) significa literalmente "trabalho conjunto". Existe
sinergia quando duas ou mais causas produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do
que a soma dos efeitos que produziriam atuando individualmente. É o caso da aspirina, que é
um febrífugo, e a cafeína também.
Ambas as substâncias atuando simultaneamente produzem um efeito febrífugo multiplicado. As
organizações são exemplos maravilhosos de efeito sinergístico.
Quando as partes de um sistema mantêm entre si um estado sólido, uma estrita inter-relação,
integração e comunicação, elas se ajudam mutuamente e o resultado do sistema passa a ser
maior do que a soma dos resultados de suas partes tomadas isoladamente. Assim, a sinergia

INDEFERIDO

-

8

constitui o efeito multiplicador das partes de um sistema que alavancam o seu resultado global. A
sinergia é um exemplo de emergente sistêmico: uma característica do sistema que não é
encontrada em nenhuma de suas partes
tomadas isoladamente. A água é diferente do hidrogênio de do oxigênio que a formam.
Dessa forma, por analogia, a Negentropia está associada diretamente ao processo de
comunicação, visando à eliminação de ruídos. Enquanto a Sinergia é um resultado da ação da
aplicação do conceito de Negentropia.
Ver:
Chiavenato, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. Páginas 424425.
41 - Gab.: P

43 - Gab.: P

44 - Gab.: P

47 - Gab.: P

E

A questão possui duas alternativas corretas: "A" e "E".
Recurso acatado.

DEFERIDO

ANULADA

C

A alternativa "E", pleiteada pela candidata como correta, trata da pesquisa quantitativa, mas
contém definições da pesquisa qualitativa, como:
"o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento
chave."
Logo, a alternativa "E" é INCORRETA.

INDEFERIDO

-

D

O recurso da candidata é confuso, ao mencionar ora que a alternativa considerada é a "B", ora
que é a "D".
A alternativa correta é a "D".
A alternativa "B" não pode ser considerada correta porque diz que a amostra para a pesquisa
deve ser definida a partir de um universo com dados já conhecidos para o objeto da pesquisa,
visando dar celeridade ao resultado e propiciar economia ao processo.
A parte grifada significa falar em uma amostra "viciada", o que tira o sentido de uma pesquisa
imparcial e honesta.

INDEFERIDO

-

C

É publico e notório que o aplicativo BrOffice, por intermédio do seu componente “Calc”, pode ser
utilizado para o cadastramento, tabulação e manipulação de dados, com geração de gráficos,
etc, destinados à a apresentação de uma pesquisa.
A citação “específico” diz respeito ao fato desse aplicativo estar no “rol” de ferramentas
apropriadas ao caso.

INDEFERIDO

-

Cargo: S05 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
47 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

9

legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Não seria conveniente incluir clientes
internos e externos na alternativa “A”, pois o enunciado induziria a resposta. E, ainda, não
caberia a especificação uma vez que o termo “cliente” engloba internos e externos. Para maiores
esclarecimentos, ratifica-se a resposta correta no primeiro parágrafo da página 111, conforme
ARAUJO, Luis César G. de. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006.

48 - Gab.:P

50 - Gab.:P

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Para maiores esclarecimentos, ratifica-se
a resposta correta na figura 5.4., da página 134, cujos “modelos de processo seletivo” não se
equivalem ao “modelo de seleção” conforme CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2004.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Para maiores esclarecimentos, ratifica-se
a resposta correta na página 258, conforme CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2004. Vale ressaltar que, uma vez que o funcionário foi tratado por uma
incógnita, subtende-se não ser o foco da questão, e sim, o conceito de plano de remuneração.

INDEFERIDO

-

Cargo: S06 - ARQUITETO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

3 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de um
fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o narrador
registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos; Gabriela é descrita
como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a anca de Gabriela.
Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura, aqueles suspiros,
aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita de canto e dança, de
sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência negativa a seu respeito.
A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível porque ambos pertencem a
culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise, absolutamente incoerente, pois, em
nenhum momento há referência a diferenças culturais como limitador do amor. Dessa forma,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

A

Em “... renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.”, há um paradoxo,
pois os conceitos de chama (labareda, flama) e brasa (carvão incandescente, sem chama) são
termos contraditórios e inconciliáveis que se referem a uma mesma ideia: o amor; além de, ainda
reforçando o paradoxo entre as ideias expostas, tem-se a ideia de cinza (pó a que ficam

INDEFERIDO

-

10

reduzidas certas substâncias depois de completamente queimadas), ou seja, se é cinza NÃO
pode flamar nem ser brasa. Sendo assim, considera-se improcedente o recurso impetrado.

15 - Gab.:P

D

Para, dentro de um contexto, estabelecer concordância, é necessário, primordialmente,
reconhecer os referentes textuais – mecanismos linguísticos que estabelecem a conectividade e
a retomada de ideias, garantindo a coesão textual. Cada uma das coisas escritas estabelece
relações de sentido e significado tanto com os elementos que a antecedem como com aqueles
que a sucedem, construindo uma cadeia significativa. Sendo assim, os adjetivos “... sujos, semiesfomeados, agressivos,...” (6º parágrafo), concordam, referencialmente com: Capitães da Areia.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

29 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

31 - Gab.:P

46 - Gab.:P

49 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o solicitado é a
melhor opção apenas para o problema apresentado: ventilação permanente em edificações
residenciais próximas de fontes promotoras de ruídos projetados ou existentes. As demais
interferências, como orientação dos ventos e insolação não foram consideradas, estas podem,
inclusive, não coincidirem com a direção da fonte de ruído.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que LINHAS DE
PROJEÇÃO não são linhas ocultas como afirmado no recurso apresentado e sim linhas acima
ou além do plano de corte do desenho, como exemplo temos: projeções de pavimentos
superiores, varandas ou coberturas. A NBR 6492 corrobora esta definição da NBR 8403.

INDEFERIDO

-
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Cargo: S07 - ARQUITETO (DECORAÇAO DE INTERIORES)
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

B

A questão está fundamentada pelo autor Ernst Neufert no livro A Arte de Poyetar em Arquitetura,
a
Editora Gustavo Gil S.A. 7 edição, onde as dimensões apresentadas na resposta a questão
citada encontram-se na página 93.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora
com a argumentação dos candidatos que defendem que apenas o detalhe 01 apresenta sanca
passível de receber iluminação, portanto o texto para a alternativa correta deveria ser:
O detalhe 01 mostra a existência de iluminação indireta complementar.

DEFERIDO

ANULADA

37 - Gab.:P

42 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

Cargo: S12 - ASSISTENTE DE LICITAÇAO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O candidato poderá
apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das questões da
Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da

7 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: ATUALIDADES
Questão

17 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-
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questão”.
Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

Resposta
Original

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

Justificativa
A única alternativa INCORRETA é a B, pois para copiar a formatação da célula 1A para as

28 - Gab.:P

29 - Gab.:P

B

E

copia somente o conteúdo da

INDEFERIDO

-

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa

INDEFERIDO

-

demais células, deve-se utilizar o “pincel”. O recurso
célula; não seu formato.

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

50 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão citava em suas
alternativas as características do registro de preços e pedia para ser assinalada a exceção, ou
seja, o que não é característica do registro de preços. A alternativa “E” afirma: “não prorrogação
da vigência dos preços, mesmo que eles se demonstrem vantajosos”. O art. 34 da Resolução n°
1.252/2012 do SESC diz: “a vigência do registro de preços pode ser prorrogada desde que
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso”. Isto posto, fica indeferido o
recurso tendo em vista a legislação vigente acima citada.

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S14 - ASSISTENTE DE PESSOAL I
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
43 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Houve erro na elaboração no enunciado. Onde está escrito considerando 11% de Contribuição
Sindical deveria estar escrito considerando 11% de Contribuição ao INSS.

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Cargo: S15 - ASSISTENTE DE SECRETARIA
13

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

Resposta
Original

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

Justificativa
A única alternativa INCORRETA é a B, pois para copiar a formatação da célula 1A para as

28 - Gab.:P

B

demais células, deve-se utilizar o “pincel”. O recurso
célula; não seu formato.

copia somente o conteúdo da

INDEFERIDO

-

Cargo: S17 - ASSIST. SOC. PARA TRABALHO COM ASSISTENCIA / COMUNIDADE
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008). Considera-se, pois, improcedente o recurso interposto.

Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a alternativa fez
referência às novas cadernetas de poupança e não aos novos depósitos nas cadernetas. O item
pedia uma das mudanças e não todas as mudanças. Segundo a mídia especializada “As
mudanças irão valer para as cadernetas abertas ou para os depósitos em cadernetas antigas
feitos a partir de amanhã.” http://exame.abril.com.br/economia/noticias/governo-anunciamudancas-na-poupanca Dessa forma, a alternativa C contempla uma das ações econômicas
efetuadas pelo governo federal em 2012.

7 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: ATUALIDADES
Questão

16 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: NOÇOES BAS. DE SAUDE
14

Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
ou Indeferido)

Gabarito
mudado para:

E

Todos os Manuais de Primeiros Socorros e Livros que tratam do tema (como o Manual Básico
de Socorro e Emergência, 2ª ed.; Suporte Avançado de Vida no Trauma 7ª Ed.; Atendimento
Pré-Hospitalar ao Traumatizado: Básico e Avançado. 5ª Ed.), ressaltam que o primeiro cuidado
em uma situação de emergência é com a segurança do local para que a equipe de socorristas
não seja colocada em risco. Esse cuidado muitas vezes é negligenciado o que pode fazer com
que a situação se agrave ainda mais.

INDEFERIDO

-

29 - Gab.:P

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que conforme
colocado por Carmelita Yasbeck (2009:154), “nos marcos da re-estruturação dos mecanismos
de acumulação do capitalismo globalizado, os anos 80 e 90 foram anos adversos para as
políticas sociais e se constituíram em terreno particularmente fértil para o avanço da regressão
neoliberal que erodiu as bases dos sistemas de proteção social e redirecionou as intervenções
do Estado em relação à questão social. Nestes anos, em que as políticas sociais vêm sendo
objeto de um processo de reordenamento, subordinado às políticas de estabilização da
economia em que a opção neoliberal na área social passa pelo apelo à filantropia e à
solidariedade da sociedade civil e por programas seletivos e focalizados de combate à pobreza
(...)”.

INDEFERIDO

-

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
Regina Célia Mioto (2009:502), “as ações socioeducativas, no âmbito dos processos
socioassistenciais, se estruturam sobre dois pilares. Um relacionado à socialização de
informações e outro referente ao processo reflexivo desenvolvido na trajetória da relação
estabelecida entre profissionais e usuários. São eles que dão sustentação ao processo
educativo que tem como finalidade os princípios contidos no código de ética do assistente social
de 1993”.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que entre as balizas
dentro dos quais se processa o conhecimento Maria Cecília S. Minayo (1996:89) destaca,
primeiramente, “o seu caráter aproximado. Isto é, o conhecimento é uma construção que se faz
a partir de outros conhecimentos sobre os quais se exercita a apreensão, a crítica e a dúvida”.

INDEFERIDO

-

32 - Gab.:P

49 - Gab.:P

50 - Gab.:P

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

Cargo: S19 - BIBLIOTECARIO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:
15

7 - Gab.:P

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido
Gabarito
ou Indeferido)
mudado para:

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora
com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão deveria conter
o termo “EXCETO”

DEFERIDO

ANULADA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

34 - Gab.:P

48 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, de acordo
com Claire Guinchat e Michel Menou, em seu livro Introdução geral às técnicas da
informação e documentação, 1994, p. 55, a definição de Tese utilizada em uma das opções
está correta. A definição não se aplica à monografias pois, conforme o Código de
Catalogação Anglo Americano (AACR), Apêndice D-9, monografia é um recurso bibliográfico
que está completo em uma parte ou se tem a intenção de completá-lo em um número finito
de partes. De acordo com o que foi exposto, gabarito permanece.

INDEFERIDO

-

D

Conforme Murilo Bastos da Cunha e Cordélia Robalinho de Oliveira Cavalcanti, em sua obra
Dicionário de biblioteconomia e arquivologia. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2008. p. 172.
Fontes terciárias são documentos com informações selecionadas e colecionadas de fontes
primárias e secundárias. Incluem quase todos os tipos de obras usualmente conhecidas
como obras de referencia ou fontes de informação, p. ex.: enciclopédia, revisão de literatura,
fonte biográfica-histórica-geográfica-estatística e almanaque. Portanto, gabarito permanece.

INDEFERIDO

-

Cargo: S20 - CHEFE EXECUTIVO DE COZINHA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16

Resposta
Original

Justificativa

33 - Gab.:P

B

Em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que a resposta correta continua sendo
a letra B, segundo o livro Chef profissional página 656 " Um dos benefícios do braseado é
que os cortes de carne duros se tornam tenros à medida que o calor úmido penetra
delicadamente na carne e amacia os tecidos conectivos. Uma outra vantagem é que o sabor
é liberado no líquido de cozimento, que vai se tornar o molho de acompanhamento. Assim,
todos os sabores e nutrientes são virtualmente retidos. O molho resultante de um braseado
também tem corpo excepcional, pois o cozimento lento rompe os tecidos conectivos duros e
faz que liberem gelatina".

INDEFERIDO

-

37 - Gab.:P

E

Em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que a letra correta continua sendo a
letra E, segundo o livro Todas as técnicas culinárias página 336. "Ballotine: Carne, ave ou
peixe, enrolada e amarrada como um cilindro; este é, em geral cozido em panela".

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que a resposta correta continua sendo
a letra B, pois segundo o livro Técnicas de cozinha profissional página 14 O alimento
potencialmente perigoso a expressão se refere àqueles alimentos ricos em proteína que
oferecem condições favoráveis ao crescimento de microorganismos.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a resposta correta continua sendo
a letra A. Segundo o livro Festa e recepções Gastronomia, organização e cerimonial.
Francisco Tommy Freund página 53. “É muito comum confundir serviço à francesa com à
russa. Ao primeiro olhar, eles parecem idênticos, coisa que na verdade não são.
Tradicionalmente, em jantares formais, quando o garçom serve o convidado à mesa, as
pessoas costumam generalizar, dizendo que estiveram num jantar ou almoço à francesa.
Esta modalidade de serviço só ocorre quando os garçons utilizam aparadores e réchauds
como apoio à sua atividade. Garçons que servem os convidados colocando o alimento direto
da travessa no prato estão servindo à russa. Esta é a denominação correta e também o que
mas se vê em eventos de formato mais atual. Modernamente, o mais usual portanto é o
serviço à russa".

INDEFERIDO

-

Questão

42 - Gab.:P

49 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

Cargo: S23 - ENGENHEIRO CIVIL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

14 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.” a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

17

Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.
Cargo: S24 - ENFERMEIRO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

4 - Gab.:P

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

E

Transpondo-se para a voz passiva analítica a frase “Vendiam cigarros estrangeiros...”, a
forma verbal resultante será: eram vendidos.
A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar (ser ou estar) mais o particípio de um
verbo transitivo direto (ou direto e indireto). Sendo assim, não há qualquer impropriedade no
gabarito divulgado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008). Considera-se, pois, improcedente o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

Disciplina: NOÇOES BAS. DE SAUDE
Questão
22 - Gab.:P

23 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação apresentada pelo candidato.

DEFERIDO

ANULADA

C

As justificativas expostas pelos candidatos só corroboram o gabarito, especialmente a que
cita a PORTARIA Nº 1.608 DE 5 DE JULHO DE 2007 do Ministério da Saúde que apresenta
o Bacillus anthracis como sendo da Classe de Risco 3, como segue:
CLASSE DE RISCO 3
Agentes Bacterianos Incluindo Riquétsias
Bacillus anthracis
Bartonella, exceto os listados na classe de risco 2
Brucella spp, todas as espécies (...)

INDEFERIDO

-
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27 - Gab.:P

D

De acordo com Francesconi e Goldim (Iniciação à Bioética) “A privacidade é a limitação do
acesso às informações de uma dada pessoa, à própria pessoa, à sua intimidade (...)”

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

35 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 (Dos recursos) do regulamento inicial: “O
recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de
artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

_

INDEFERIDO

-

5.000 UI -– 1ml
1.000 UI -- X ml
36 - Gab.:P

A

5.000 X = 1.000 x 1
X= 1.000 x 1 = 0,2 ml
5.000
Figueiredo, NMA. Administração de Medicamentos. Ed Difusão.

40 - Gab.:P

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 (Dos recursos) do regulamento inicial: “O
recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de
artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Cargo: S25 - ENGENHEIRO ELETRICISTA
Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

29 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”

DEFERIDO

ANULADA

E

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa

INDEFERIDO

-
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que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

33 - Gab.:P

37 - Gab.:P

46 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada não corresponde ao enunciado completo da questão:... “sistema
de proteção de alta tensão”..., e não baixa tensão, conforme, inclusive, cita na referência
bibliográfica.
Ref. Gabarito: Barros, Benjamim Ferreira de & Gedra, Ricardo Luís. Ed. Érica, SP, pág. 95.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada não corresponde ao enunciado completo da questão:
“Considerando a possibilidade de dois transformadores operarem em paralelo na condição de
distribuição homogênea da carga”..., e não simplesmente operação em paralelo, conforme,
inclusive, cita na referência bibliográfica.
Ref. Gabarito: Filho, João Mamede. Instalações Elétricas Industriais. 4 ed.,Ed.LTC, RJ, pág.
521.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada carece de referências para embasar as suas alegações.
Segundo o item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter a fundamentação das
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens,
páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S26 - ENGENHEIRO MECANICO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

45 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

C

O recurso do candidato não procede: No mesmo material (tanto na edição de 2006 como na
de 2011 do livro: Aplicação Industrial - Ensaio por ultra som, Edição: Julho / 2011, Autor:
Ricardo Andreucci. Apoio: ABENDE-ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENSAIO NAO
DESTRUTIVOS ) que o candidato se baseou para solicitar a anulação da questão nas
páginas 9 e 10 confirmam a aplicação do ensaio por ultrassom para descontinuidades
superficiais.

C

A solicitação do candidato não procede, pois a área A é 18,75 cm a pressão adequada será
2
2
de 35 kgf / cm . Logo, a única opção correta é a letra: C) hidráulico 35 kgf / cm .
2
A área é calculada: A= [(¶.D ) / 4]; D= 5 cm (dado)

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

2

49 - Gab.:P
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A= [3x(5x5) / 4];
A= 75 / 4;
2
A= 18,75 cm
Cargo: S27 - FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

32 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Em seu livro Didática (São Paulo: Cortez, 2009, p. 52), José Carlos Libâneo afirma, ipsis
litteris, “Definindo-se como mediação escolar dos objetivos e conteúdos do ensino, a Didática
investiga as condições e formas que vigoram no ensino...”.
Note-se que a pergunta refere-se à definição de Didática e, não a seu ensino, seu objetivo,
função ou objeto.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S31 - INSTRUTOR DE DANÇA
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
32 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

A

A alternativa correta transcreve fielmente o posicionamento de Marcellino (2009). O autor, em
sua obra, alerta sobre como o lazer vem se manifestando nas sociedades contemporâneas,

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

21

sendo marcado pela alienação e por conceitos de produtividade. Assim não pode haver
qualquer dúvida quanto à alternativa correta já que o enunciado faz expressa referência ao
uso do lazer na perspectiva das classes dominantes.

50 - Gab.:P

D

Gallahue (1982) e Flinchum (1981) analisam o comportamento sócio-afetivo envolvendo
sentimentos e emoções aplicados à pessoa ou nas relações com outras pessoas. A
alternativa correta corrobora com estes autores e transcreve fielmente o posicionamento de
Nanni (1998).A autora relaciona a responsabilidade, a cooperação e o respeito ao próximo ao
domínio sócio-afetivo.

INDEFERIDO

-

Cargo: S34 - INST. DE ESPORTES DE QUADRA - EDUC. INFANTIL E ENS. FUND.
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

7 - Gab.:P

9 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

B

à noite = a crase deve ser indicada diante de locuções adverbiais.
uivando, indiferentes à chuva = há relação de dependência entre o núcleo e seu
complemento, sendo assim a regência nominal exige a preposição a e seu complemento é
um substantivo feminino precedido de artigo ( indiferentes a alguma coisa)
os ouvidos presos às canções = há relação de dependência entre o núcleo e seu
complemento, sendo assim a regência nominal exige a preposição a e seu complemento é
um substantivo feminino precedido de artigo.
Dessa forma, por NÃO haver qualquer impropriedade na questão nem no gabarito divulgado,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

Justificativa

Conclusão (Deferido ou

Gabarito

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

Resposta

22

Original
24 - Gab.:P

E

28 - Gab.:P

B

Indeferido)

mudado para:

DEFERIDO

ANULADA

copia somente o conteúdo da

INDEFERIDO

-

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa.

INDEFERIDO

-

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”.
A única alternativa INCORRETA é a B, pois para copiar a formatação da célula 1A para as

29 - Gab.:P

E

demais células,deve-se utilizar o “pincel”. O recurso
célula; não seu formato.

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
41 - Gab.:P

44 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

A alternativa correta reflete fielmente a descrição de Marcellino (2009). Entre as alternativas
apresentadas, a única que pode ser considerada um elemento que dá sentido sociocultural
ao tempo de lazer é o jogo.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S36 - INSTRUTOR DE GINASTICA (30 HORAS)
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

40 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

B

Não devemos confundir a extensão de coxa com a extensão de joelho. A alternativa correta
reflete fielmente o posicionamento de Miranda (2000). O semitendinoso participa da extensão
da coxa. Já na articulação do joelho, o músculo semitendinoso participa da flexão. Sendo
assim, permanece o gabarito divulgado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-
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Cargo: S38 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇAO (20 HORAS)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Resposta
Original

Justificativa

D

A descrição dos hábitos dos marinheiros na zona litorânea, como o consumo de cachaça
ilheense, por exemplo; a referência a costumes locais como a sesta; a presença de
elementos da religiosidade popular, como a figura de Iemanjá, por exemplo; a venda de
quinquilharias à população local e o gosto pela cachaça ilheense são maneiras pelas quais se
manifesta o regionalismo no texto em análise. A única alternativa que apenas apresenta
elementos que NÃO marcam regionalismo nem é marca de variação linguística, constituindo
simples elemento de narrativa, é “O olhar suplicante e palavras de uma língua impossível.”

INDEFERIDO

-

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de
um fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o
narrador registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos;
Gabriela é descrita como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a
anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura,
aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita
de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência
negativa a seu respeito. A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível
porque ambos pertencem a culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise,
absolutamente incoerente, pois, em nenhum momento há referência a diferenças culturais
como limitador do amor. Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

A

Em “... renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.”, há um
paradoxo, pois os conceitos de chama (labareda, flama) e brasa (carvão incandescente, sem
chama) são termos contraditórios e inconciliáveis que se referem a uma mesma ideia: o
amor; além de, ainda reforçando o paradoxo entre as ideias expostas, tem-se a ideia de
cinza (pó a que ficam reduzidas certas substâncias depois de completamente queimadas), ou
seja, se é cinza NÃO pode flamar nem ser brasa. Sendo assim, considera-se improcedente o
recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

6 - Gab.:P

D

Em “Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade”, expressa uma proporção entre duas
coisas, fatos ou situações, de forma que a alteração em uma implica também em alteração na
outra.
Veja que a oração adverbial proporcional expressa uma proporção entre o fato de quanto
mais dormir (oração subordinada) e o fato de mais ter vontade de dormir (oração principal).
Dessa forma, confirma-se a ideia de PROPORCIONALIDADE estabelecida entre as orações
e Indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

7 - Gab.:P

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.

INDEFERIDO

-

Questão

1 - Gab.:P

2 - Gab.:P

3 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

24

“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.
11 - Gab.:P

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

13 - Gab.:P

E

A ÚNICA opção correta é: “os verbos VIAM e ILUMINAVAM estão flexionados no pretérito
imperfeito do indicativo.”. NÃO importa se impessoais ou não. O tempo e o modo verbal estão
corretamente indicados. Indefere-se, portanto, o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.”, a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).
Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

14 - Gab.:P

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
27 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Para acessar o site da FUNCAB, deve-se clicar em “FUNCAB – Fundação Professor Carlos
Augusto Bittencourt”, pois no resultado apresentado após a pesquisa, este texto é o único
que contém um atalho para o site.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
31 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

25

por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.
32 - Gab.:P

38 - Gab.:P

40 - Gab.:P

45 - Gab.:P

46 - Gab.:P

47 - Gab.:P

49 - Gab.:P

50 - Gab.:P

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

B

Não devemos confundir a extensão de coxa com a extensão de joelho. A alternativa correta
reflete fielmente o posicionamento de Miranda (2000). O semitendinoso participa da extensão
da coxa. Já na articulação do joelho, o músculo semitendinoso participa da flexão. Sendo
assim, permanece o gabarito divulgado.

INDEFERIDO

-

A

A alternativa correta reflete fielmente a descrição de Marins (2003) sobre o protocolo de
Jackson & Pollock (1985). Para os indivíduos do sexo masculino os pontos de dobra cutânea
são tríceps, tórax e a região subescapular. Já para o sexo feminino os pontos são o tríceps, o
abdômen e a supra-ilíaca. Sendo assim, permanece o gabarito divulgado.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S39 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇAO (30 HORAS)
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
26

40 - Gab.:P

50 - Gab.:P

B

Não devemos confundir a extensão de coxa com a extensão de joelho. A alternativa correta
reflete fielmente o posicionamento de Miranda (2000). O semitendinoso participa da extensão
da coxa. Já na articulação do joelho, o músculo semitendinoso participa da flexão. Sendo
assim, permanece o gabarito divulgado.

INDEFERIDO

-

A

A alternativa correta reflete fielmente a tabela de sobrepeso da International Obesity
Taskforce presente no livro Anatomia e Biomecânica Aplicadas no Esporte (editora
Manole/2011). Corroborando com o gabarito divulgado, a Organização Mundial de Saúde
(2004) classifica um indivíduo com o IMC de 28 kg/m² como pré-obeso.

INDEFERIDO

-

Cargo: S46 - NUTRICIONISTA (40 HORAS)
Disciplina: NOÇOES BAS. DE SAUDE
Questão
27 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

De acordo com Francesconi e Goldim (Iniciação à Bioética) “A privacidade é a limitação do
acesso às informações de uma dada pessoa, à própria pessoa, à sua intimidade (...)”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

31 - Gab.:P

33 - Gab.:P

36 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

D

A avaliação bioquímica, entre outras avaliações nutricionais, fornece ao nutricionista clínico
uma série de dados que irão fortalecer a precisão do diagnóstico e, consequentemente, o
tratamento nutricional mais adequado ao paciente. O paciente portador de Insuficiência
Cardíaca Congestiva apresenta, entre outros índices, a elevação da taxa de Zinco no sangue.
As Dras. Leila Sucupira Carneiro de Souza Leão e Maria do Carmo Rebello Gomes
desenvolvem esta tese no Manual de Nutrição Clínica

INDEFERIDO

-

E

Alimentos industrializados atualmente possuem quantidade de sódio superior a outros que
tradicionalmente são muito conhecidos por esta característica. Campanhas são feitas em
relação ao alto teor de sódio, açúcar e gordura desses alimentos. A resposta desta pergunta
encontra-se na tabela de Composição Química dos Alimentos do Dr. Guilherme Franco, e
reiterada pelas Dras. Leila Sucupira Carneiro de Souza Leão e Maria da Carmo Rebello
Gomes no Manual de Nutrição Clínica

INDEFERIDO

-

D

A nutricionista clínica, ao selecionar os alimentos para o planejamento de uma dieta de difícil
digestibilidade, deverá evitar os seguintes alimentos: abacate, agrião, alho, banana d’água,
batata-doce, bebidas gasosas, bebidas fermentadas, brócolis, carnes gordas, cebola, creme
de leite integral, couve-flor, couve, doces concentrados, embutidos, fava, feijão, frutas
oleaginosas, goiaba, grão-de-bico, jaca, lentilha, melão, melancia, milho verde, molhos
concentrados, nabo, ovo cozido, pepino, pimentão, queijos concentrados (roquefort e
parmesão), rabanete, repolho, uva e vísceras, o que já exclui a resposta E como incorreta.

INDEFERIDO

-

27

Se o paciente estiver constipante, ele não deverá ingerir: amido de milho, batata-inglesa,
banana-prata, banana-maçã, cream-cracker, cará, caju, cenoura cozida, cevada, chá preto,
creme de arroz, fécula de batata, goiaba, limonada, maçã, farinha de arroz, definindo desta
forma a resposta incorreta e assim, confirmando o gabarito.

37 - Gab.:P

45 - Gab.:P

47 - Gab.:P

B

A esofagite geralmente ocorre na parte final do esôfago em razão do resultado do efeito
irritante do refluxo de ácido gástrico na mucosa do esôfago. A pressão do esfíncter esofágico
inferior é controlada por vários fatores, entre eles os hormônios gastrintestinais Um desses
hormônios, a gastrina, aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior. O mecanismo
correto é o seguinte: o alimento adequado aumenta a produção da gastrina. O aumento de
gastrina pressiona o esfíncter esofágico inferior. Sem o aumento de gastrina, não há pressão
no esfíncter esofágico inferior

INDEFERIDO

-

C

Os grãos de soja e derivados da soja são ricos em fitoestrogênios e proteínas da soja, cujos
componentes com atividade fisiológica, conhecidos como fitoquímicos são as isoflavonas,
daidzeína e ginisteína. Essas substâncias são benéficas para a saúde humana. As
isoflavonas agem diretamente na redução dos sintomas da menopausa. A daidzeína e a
ginisteína protegem contra doenças cardíacas e alguns tipos de cânceres, redução do
colesterol LDL, colesterol total e triglicerídeos.

INDEFERIDO

-

C

“uma paciente adulta” = paciente do sexo feminino, cuja faixa etária encontra-se em torno de
21 a 59 anos. Está implícito no enunciado da questão. A paciente estaria acima da média se
o seu percentual de gordura corporal estivesse entre 24 a 31. Gabarito confirmado pelas
Dras. Leila Sucupira de Souza leão e Maria do Carmo Rebello Gomes no Manual de Nutrição
Clínica.

INDEFERIDO

-

Cargo: S47 - NUTRICIONISTA (44 HORAS)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

15 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Para, dentro de um contexto, estabelecer concordância, é necessário, primordialmente,
reconhecer os referentes textuais – mecanismos linguísticos que estabelecem a
conectividade e a retomada de ideias, garantindo a coesão textual. Cada uma das coisas
escritas estabelece relações de sentido e significado tanto com os elementos que a
antecedem como com aqueles que a sucedem, construindo uma cadeia significativa. Sendo
assim, os adjetivos “... sujos, semi-esfomeados, agressivos,...” (6º parágrafo), concordam,
referencialmente com: Capitães da Areia. Considera-se, portanto, improcedente o recurso
impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Conclusão (Deferido ou

Gabarito

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta

Justificativa

28

Original

33 - Gab.:P

37 - Gab.:P

39 - Gab.:P

45 - Gab.:P

49 - Gab.:P

Indeferido)

mudado para:

E

Alimentos industrializados atualmente possuem quantidade de sódio superior a outros que
tradicionalmente são muito conhecidos por esta característica. Campanhas são feitas em
relação ao alto teor de sódio, açúcar e gordura destes alimentos. A resposta desta pergunta
encontra-se na tabela de Composição Química dos Alimentos do Dr. Guilherme Franco, e
reiterada pelas Dras. Leila Sucupira Carneiro de Souza Leão e Maria da Carmo Rebello
Gomes no Manual de Nutrição Clínica

INDEFERIDO

-

B

A esofagite geralmente ocorre na parte final do esôfago devido ao resultado do efeito irritante
do refluxo de ácido gástrico na mucosa do esôfago. A pressão do esfíncter esofágico inferior
é controlada por vários fatores, entre eles os hormônios gastrintestinais Um desses
hormônios, a gastrina, aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior. O mecanismo
correto é o seguinte: O alimento adequado aumenta a produção da gastrina. O aumento de
gastrina pressiona o esfíncter esofágico inferior. Sem o aumento de gastrina não há pressão
no esfíncter esofágico inferior

INDEFERIDO

-

D

A produção de gás intestinal não é bem compreendida porque não tem sido estudada
intensivamente. A maior parte do gás intestinal é constituída de 5 gases : N2, O2, CO2, H2 e
CH2 ( metano ).
A nutricionista clínica não deve relacionar os seguintes alimentos no planejamento de uma
dieta rica em alimentos produtores de gases: alho-porró, couve-flor, cebola, feijão branco
desidratado, feijão de soja, lentilha milho, nabo, cebolinha, ervilha, fava, feijão verde,
chucrute, pepino, pimentão, rabanete, repolho, abacate, maçã, melancia e melão.

INDEFERIDO

-

C

Os Grãos de soja e derivados da soja são ricos em fitoestrogênios e proteínas da soja, cujos
componentes com atividade fisiológica, conhecidos como fitoquímicos são as isoflavonas,
daidzeína e ginisteína. Essas substâncias são benéficas para a saúde humana. As
isoflavonas agem diretamente na redução dos sintomas da menopausa. A daidzeína e a
ginisteína protegem contra doenças cardíacas e alguns tipos de cânceres, redução do
colesterol LDL, colesterol total e triglicerídeos.

INDEFERIDO

-

E

Analisemos as respostas desta questão:
Tamisar = passar pela peneira, sem comprimir (separação de 2 sólidos );
Sedimentar = separação de 1 sólido e 1 líquido;
Coar = separação de 1 sólido e 1 líquido;
Filtrar = separação de 1 sólido e 1 líquido.
A resposta que resta é Decantação, que é o único processo nesta questão de separação de 2
líquidos.

INDEFERIDO

-

Cargo: S48 - ODONTOLOGO (CLINICA GERAL - 20 HORAS)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
29

7 - Gab.:P

14 - Gab.:P

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008). Considera-se, pois, improcedente o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.”, a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).
Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

Disciplina: NOÇOES BAS. DE SAUDE
Questão

23 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

As justificativas expostas pelos candidatos só corroboram o gabarito, especialmente a que
cita a PORTARIA Nº 1.608 DE 5 DE JULHO DE 2007 do Ministério da Saúde que apresenta
o Bacillus anthracis como sendo da Classe de Risco 3, como segue:
CLASSE DE RISCO 3
Agentes Bacterianos Incluindo Riquétsias
Bacillus anthracis
Bartonella, exceto os listados na classe de risco 2
Brucella spp, todas as espécies (...)

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Resposta
Original

Justificativa

38 - Gab.:P

E

Segundo Cohen & Hargreaves (2007), p. 369, estabelecer um selamento hermético é uma
das propriedades de um cimento considerado ideal. As demais opções descritas na questão
são totalmente inaceitáveis.

INDEFERIDO

-

49 - Gab.:P

D

A lesão com cavitação não pode se apresentar opaca ou rugosa, já que está cavitada. Estas

INDEFERIDO

-

Questão

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

30

características são comuns a lesões com atividade, mas sem cavitação, conforme descrito
por Conceição (2007), bibliografia referida na questão.
Cargo: S50 - ODONTOLOGO (ENDODONTIA)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

5 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Analisando a questão em recurso, pode-se afirmar que:
•
Se fosse retirado o acento de CAÍAM (1º parágrafo), o tempo verbal permaneceria
inalterado. INCORRETA, pois, se houvesse a mudança, o tempo verbal passaria a ser
presente do subjuntivo.
•
“IMPOSSÍVEL” (2º parágrafo) recebe acento porque é proparoxítona. INCORRETA. A
palavra é paroxítona.
•
As palavras ÁRABE (2º parágrafo) e BÊBADOS (1º parágrafo) são acentuadas pelo
mesmo motivo. CORRETA. Ambas são proparoxítonas e, por isso são acentuadas.
A palavra “GRAPIÚNAS” (1º parágrafo) recebe o acento gráfico por ser paroxítona.
•
INCORRETA: Apesar de paroxítona, o motivo pelo qual recebe acento é “Acentuam-se o I e o
U tônico dos hiatos, quando ocorrem sozinhos na sílaba.”
•
Se fosse retirado o acento da palavra “HISTÓRIA” (3º parágrafo), haveria
manutenção de sua classe gramatical. INCORRETA. Passaria a ser verbo.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

34 - Gab.:P

37 - Gab.:P

47 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

C

No livro Caminhos da polpa – Cohen – página 36 – 10 edição – Mosby Elsevier – 2011, o
autor afirma que se for aplicado calor por tempo prolongado em um dente com necrose
pulpar, o dente pode responder ao estímulo. Essa resposta pode estar relacionada a gases
no espaço do canal se estendendo para tecidos periodontais.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

31

Cargo: S53 - ODONTOLOGO (PROTESE)
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

1 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

A descrição dos hábitos dos marinheiros na zona litorânea, como o consumo de cachaça
ilheense, por exemplo; a referência a costumes locais como a sesta; a presença de
elementos da religiosidade popular, como a figura de Iemanjá, por exemplo; a venda de
quinquilharias à população local e o gosto pela cachaça ilheense são maneiras pelas quais
se manifesta o regionalismo no texto em análise. A única alternativa que apenas apresenta
elementos que NÃO marcam regionalismo nem é marca de variação linguística, constituindo
simples elemento de narrativa, é “O olhar suplicante e palavras de uma língua impossível”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
44 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Segundo “Telles et al (2004), a síndrome da combinação é caracterizada por hiperplasia
inflamatória na região de palato duro e fundo de vestibulo. As outras alternativas citadas na
questão não têm nenhuma relação com os sinais e sintomas característicos da síndrome.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Cargo: S54 - ORIENTADOR SOCIAL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

1 - Gab.:P

10 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

D

A descrição dos hábitos dos marinheiros na zona litorânea, como o consumo de cachaça
ilheense, por exemplo; a referência a costumes locais como a sesta; a presença de
elementos da religiosidade popular, como a figura de Iemanjá, por exemplo; a venda de
quinquilharias à população local e o gosto pela cachaça ilheense são maneiras pelas quais se
manifesta o regionalismo no texto em análise. A única alternativa que apenas apresenta
elementos que NÃO marcam regionalismo nem é marca de variação linguística, constituindo
simples elemento de narrativa, é “O olhar suplicante e palavras de uma língua impossível”.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto, para esta questão temos a esclarecer que não
encontramos nenhum problema de elaboração da questão. Cabe lembrar que NÃO estamos
analisando a obra de Jorge Amado nem qualquer período literário. A questão é de
Compreensão do texto, por isso, o contexto DO TEXTO DA PROVA, UNICAMENTE ELE,
deve ser analisado. Esse contexto nos mostra que: “O local onde vivem retrata a miséria da
vida desses meninos, vestidos de farrapos, sujos e agressivos, que vivem do furto” e “Os
garotos contam com a simpatia do narrador, embora sejam caracterizados como ladrões.”

INDEFERIDO

-

32

Sendo assim, indefere-se o recurso interposto.

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.” a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).
Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, segundo o site
oficial http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012
/Lei/L12711.htm “
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
o
sanciono a seguinte Lei:Art. 1 As instituições federais de educação superior vinculadas ao
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de
graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.” Brasília,
o
o
29 de agosto de 2012; 191 da Independência e 124 da República.

14 - Gab.:P

INDEFERIDO

-

Disciplina: ATUALIDADES
Questão

20 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Resposta
Original

Justificativa

24 - Gab.:P

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”

28 - Gab.:P

B

Questão

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

INDEFERIDO

-

A única alternativa INCORRETA é a B, pois para copiar a formatação da célula 1A para as
demais células, deve-se utilizar o “pincel”. O recurso
célula; não seu formato.

copia somente o conteúdo da

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
32 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
os professores doutores Victor A. Melo e Edmundo de Drummond A. Jr. (2003:33-34) “a
vivência do lazer começa antes da atividade propriamente dita. Ir ao cinema começa quando

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

33

nos programamos, convidamos alguém para nos acompanhar, preparamo-nos lendo as
críticas e buscando informações sobre o diretor, sobre os atores e sobre a proposta do filme.
Se estamos previamente informados, por certo termos maior possibilidade de potencializar o
prazer extraído da atividade. Depois disso vem o ato em si de ir ao cinema: comprar o
ingresso (...)”.

36 - Gab.:P

37 - Gab.:P

40 - Gab.:P

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
Luiz O. L. Camargo (1992:10) “seria uma ousadia afirmar que alguma ação humana é
executada por livre escolha do indivíduo. Os determinismos culturais, sociais, políticos e
econômicos pesam sobre todas as atividades do cotidiano, inclusive sobre o lazer. (...) há um
grau de liberdade nas escolhas dentro do lazer, maior que nas escolhas que se faz no
trabalho, no ritual familiar, na vida sócio-religiosa e sócio-política”.

INDEFERIDO

-

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
os professores doutores Victor A. Melo e Edmundo de Drummond A. Jr. (2003:55-59) é
possível compreender três grandes padrões de organização cultural – que não são estáticos,
devem ser vistos através de uma ótica de tensão e conflito, circularidade e troca – cultura
erudita, de massa e popular. A primeira refere-se a “manifestações de longo alcance, que se
organizam em escolas, grupos e/ou tendências com características em comum, quando não
por manifestos que estabelecem os parâmetros a serem seguidos. (...) chamamos de cultura
de massa àquela produzida pela grande indústria cultural, destinada ao consumo em larga
escala. (...) Por fim (...) a cultura popular. Neste caso estamos falando de uma produção local,
ligada a uma determinada tradição”.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
Carmem Lúcia Soares (et. al.) “na organização do conhecimento, deve-se levar em
consideração que as formas de expressão corporal dos alunos refletem os condicionantes
impostos pelas relações de poder com as classes dominantes no âmbito de sua vida
particular, de seu trabalho e de seu lazer” (1992:65).

INDEFERIDO

-

Cargo: S55 - PROFESSOR DE ARTES
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

5 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Analisando a questão em recurso, pode-se afirmar que:
•
Se fosse retirado o acento de CAÍAM (1º parágrafo), o tempo verbal permaneceria
inalterado. INCORRETA, pois, se houvesse a mudança, o tempo verbal passaria a ser
presente do subjuntivo.
•
“IMPOSSÍVEL” (2º parágrafo) recebe acento porque é proparoxítona. INCORRETA. A
palavra é paroxítona.
•
As palavras ÁRABE (2º parágrafo) e BÊBADOS (1º parágrafo) são acentuadas pelo
mesmo motivo. CORRETA. Ambas são proparoxítonas e, por isso são acentuadas.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

34

•
A palavra “GRAPIÚNAS” (1º parágrafo) recebe o acento gráfico por ser paroxítona.
INCORRETA: Apesar de paroxítona, o motivo pelo qual recebe acento é “Acentuam-se o I e o
U tônico dos hiatos, quando ocorrem sozinhos na sílaba.”
•
Se fosse retirado o acento da palavra “HISTÓRIA” (3º parágrafo), haveria
manutenção de sua classe gramatical. INCORRETA. Passaria a ser verbo.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.
Cargo: S56 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO INFANTIL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

3 - Gab.:Q

Resposta
Original

Justificativa

C

Em “... renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.”, há um
paradoxo, pois os conceitos de chama (labareda, flama) e brasa (carvão incandescente, sem
chama) são termos contraditórios e inconciliáveis que se referem a uma mesma ideia: o
amor; além de, ainda reforçando o paradoxo entre as ideias expostas, tem-se a ideia de
cinza (pó a que ficam reduzidas certas substâncias depois de completamente queimadas), ou
seja, se é cinza NÃO pode flamar nem ser brasa. Sendo assim, considera-se improcedente o
recurso impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
23 - Gab.:R

Resposta
Original

Justificativa

B

No Microsoft Office Excel 2003, a tecla TAB move o cursor para a próxima célula à direita e a
combinação de teclas SHIFT e TAB move o cursor para a próxima célula à esquerda.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a resposta
correta da questão é a alternativa C, e não E, conforme gabarito.

DEFERIDO

C

43 - Gab.:Q

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

44 - Gab.:P

D

O enunciado da questão deixa claro que se pretende avaliar a fala do professor, como ele se
dirige a criança, a atitude imediata que o professor deve ter no momento em que a criança

INDEFERIDO

-

Questão
42 - Gab.:R

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

35

cai. Não está voltada aos procedimentos de primeiros socorros, isto posteriormente os
responsáveis pela instituição junto com a família farão o atendimento necessário, não
cabendo ao professor deixar a turma e a escola para levar a criança ao posto de saúde.
Pretende-se avaliar nesta questão a prática cotidiana, se o professor de educação infantil
está sendo verdadeiro com a criança, afinal, é ele naquele momento a referência adulta que
a criança dispõe.
GILIO, Anésia Maria Costa. A avaliação na Educação Infantil. In LOBO, CARVALHO (orgs.)
Educação Infantil: caminhos percorridos no cotidiano da prática docente. Niterói: Intertexto,
2005.

44 - Gab.:Q

44 - Gab.:R

A

O enunciado da questão deixa claro que se pretende avaliar a fala do professor, como ele se
dirige a criança, a atitude imediata que o professor deve ter no momento em que a criança
cai. Não está voltada aos procedimentos de primeiros socorros, isto posteriormente os
responsáveis pela instituição junto com a família farão o atendimento necessário, não
cabendo ao professor deixar a turma e a escola para levar a criança ao posto de saúde.
Pretende-se avaliar nesta questão a prática cotidiana, se o professor de educação infantil
está sendo verdadeiro com a criança, afinal, é ele naquele momento a referência adulta que
a criança dispõe.
GILIO, Anésia Maria Costa. A avaliação na Educação Infantil. In LOBO, CARVALHO (orgs.)
Educação Infantil: caminhos percorridos no cotidiano da prática docente. Niterói: Intertexto,
2005.

INDEFERIDO

-

B

O enunciado da questão deixa claro que se pretende avaliar a fala do professor, como ele se
dirige a criança, a atitude imediata que o professor deve ter no momento em que a criança
cai. Não está voltada aos procedimentos de primeiros socorros, isto posteriormente os
responsáveis pela instituição junto com a família farão o atendimento necessário, não
cabendo ao professor deixar a turma e a escola para levar a criança ao posto de saúde.
Pretende-se avaliar nesta questão a prática cotidiana, se o professor de educação infantil
está sendo verdadeiro com a criança, afinal, é ele naquele momento a referência adulta que
a criança dispõe.
GILIO, Anésia Maria Costa. A avaliação na Educação Infantil. In LOBO, CARVALHO (orgs.)
Educação Infantil: caminhos percorridos no cotidiano da prática docente. Niterói: Intertexto,
2005.

INDEFERIDO

-

Cargo: S57 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão
3 - Gab.:Q

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Gabarito
mudado para:

C

Em “... renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.”, há um
paradoxo, pois os conceitos de chama (labareda, flama) e brasa (carvão incandescente, sem
chama) são termos contraditórios e inconciliáveis que se referem a uma mesma ideia: o

INDEFERIDO

-

36

amor; além de, ainda reforçando o paradoxo entre as ideias expostas, tem-se a ideia de
cinza (pó a que ficam reduzidas certas substâncias depois de completamente queimadas),
ou seja, se é cinza NÃO pode flamar nem ser brasa. Sendo assim, considera-se
improcedente o recurso impetrado.

B

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2008). Considera-se, portanto, improcedente o recurso
impetrado.

INDEFERIDO

-

C

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2008). Considera-se, portanto, improcedente o recurso
impetrado.

INDEFERIDO

-

9 - Gab.:P

B

à noite = a crase deve ser indicada diante de locuções adverbiais.
uivando, indiferentes à chuva = há relação de dependência entre o núcleo e seu
complemento, sendo assim a regência nominal exige a preposição a e seu complemento é
um substantivo feminino precedido de artigo ( indiferentes a alguma coisa)
os ouvidos presos às canções = há relação de dependência entre o núcleo e seu
complemento, sendo assim a regência nominal exige a preposição a e seu complemento é
um substantivo feminino precedido de artigo.
Dessa forma, por NÃO haver qualquer impropriedade na questão nem no gabarito divulgado,
indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

12 - Gab.:Q

E

Em “Ao longe, o mar que arrebentava no cais.” a classe gramatical da palavra QUE é:

INDEFERIDO

-

7 - Gab.:Q

7 - Gab.:R

37

Pronome relativo, pois representa nome já mencionado anteriormente e com o qual se
relaciona. Introduze uma oração subordinada adjetiva. Portanto, considera-se improcedente
o recurso impetrado.
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

18 - Gab.:Q

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
23 - Gab.:R

25 - Gab.:R

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

No Microsoft Office Excel 2003, a tecla TAB move o cursor para a próxima célula à direita e a
combinação de teclas SHIFT e TAB move o cursor para a próxima célula à esquerda.

INDEFERIDO

-

A

Considere que o técnico da área de suporte da empresa na qual você trabalho tenha
detectado em seu computador um Cavalo de Tróia. O recurso de computador que pode ter
detectado um Cavalo de Tróia é o Sistema Anti-Vírus:
•
Google é uma ferramenta de busca.
•
Gerenciador de Tarefas administra programas em execução, utilização do
processador, etc.
•
Fragmentador realizar tarefas no disco rígido
•
Firewall tem como principal papel controlar o fluxo de dados entre seu computador e
a internet.

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS
Questão

26 - Gab.:Q

Resposta
Original

Justificativa

A

De acordo com Libâneo (1994, p.154), “Por exemplo, quando definimos objetivos e
conteúdos de história, devem estar incluídos neles os métodos próprios de estudo dessa
matéria. Se entendermos que o método de estudo da história privilegia mais a compreensão
do processo histórico e as relações entre os acontecimentos do que a simples descrição de
nomes e fatos, esta particularidade metodológica deve ser transformada em objetivo de
ensino. (...) Podemos dizer, assim, que o conteúdo determina o método, pois é a base

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-
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informativa concreta para atingir os objetivos”.
28 - Gab.:R

30 - Gab.:Q

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S57 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

31 - Gab.:Q

32 - Gab.:R

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

D

A referida questão não questiona se construtivismo é um método de alfabetização apenas
cita que é a linha defendida pelos PCNs e como no texto em anexo podemos verificar que o
gabarito oferecido é a única resposta certa.
Os PCNs propõem um currículo baseado no domínio das competências básicas e que esteja
em consonância com os diversos contextos de vida dos alunos. "Mais do que reproduzir
dados, denominar classificações ou identificar símbolos, estar formado para a vida, num
mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis contradições, significa
saber se informar, se comunicar, argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de
qualquer natureza, participar socialmente, de forma prática e solidária, ser capaz de elaborar
críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado", diz
o documento.
Os PCN´s foram estabelecidos a partir de uma série de encontros, reuniões e de discussão
realizados por especialistas e educadores de todo o país, de acordo com as diretrizes gerais
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases. Segundo o MEC, estes documentos foram feitos
para ajudar o professor na execução de seu trabalho, servindo de estímulo e apoio à reflexão
sobre a sua prática diária, ao planejamento das aulas e, sobretudo, ao desenvolvimento do
currículo da escola, formando jovens brasileiros para enfrentar a vida adulta com mais
segurança.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais defendem a linha construtivista como método de
alfabetização. Surgida na década de 80, a partir de estudiosas da área como Ana
Teberowsky e Emília Ferreiro, esta linha defende que a escola deve valorizar o conhecimento
que a criança tem antes de ingressar no estabelecimento. A sua ênfase é na leitura.

INDEFERIDO

-

C

Os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam e se confundem e a questão aponta
sobre a relação entre o letramento e a alfabetização Pensando e sabendo-se que a
alfabetização é um processo dentro do letramento e segundo Magda Soares é a ação de
ensinar/ aprender a ler e a escrever. é a articulação de conhecimentos e metodologias

INDEFERIDO

-

39

fundamentados em diferentes ciências e sua tradução em uma prática docente que integre as
várias facetas, articulando a aquisição do sistema de escrita, que é favorecida por ensino
direto, explícito e ordenado, compreendido como sendo o processo de alfabetização, com o
desenvolvimento de habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas
práticas sociais de leitura e de escrita, aqui compreendido como sendo o processo de
letramento. Retomando a afirmação anterior de que os dois processos – alfabetização e
letramento – são, no estado atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial da língua
escrita, indissociáveis, simultâneos e interdependentes: a criança alfabetiza-se, constrói seu
conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita, em situações de
letramento, isto é, no contexto de e por meio de interação com material escrito real, e não
artificialmente construído, e de sua participação em práticas sociais de leitura e de escrita;
por outro lado, a criança desenvolve habilidades e comportamentos de uso competente da
língua escrita nas práticas sociais que a envolvem no contexto do, por meio do e em
dependência do processo de aquisição do sistema alfabético e ortográfico da escrita, pela
integração e pela articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da
língua escrita. Por tanto a única resposta correta foi á oferecida como gabarito.

34 - Gab.:P

34 - Gab.:Q

B

Neste exemplo as letras utilizadas pertencem realmente, em todas as ocasiões a sílaba que
se tenta representar. É um exemplo clássico retirado do livro da Emília Ferreiro, da escrita
silábica com valor sonoro, a criança reconhece a função da escrita e estabelece uma
conexão com o som das letras, por exemplo, para escrever bola ela utiliza oa, ou ainda bl, ela
registra os sons que ela conhece sejam eles da vogal ou da consoante. A criança escreve
vogais e consoantes e algumas sílabas, mas ainda existe uma troca ou faltam letras, porém
já tem o valor sonoro. Por tanto a única resposta correta foi à oferecida no gabarito.
Só para exemplificar:
Silábico-Alfabético (Fonetização da escrita): mistura a lógica da fase anterior com algumas
sílabas.
Pré-silábico: começa a reconhecer a função da escrita, no entanto se utiliza de letras
aleatórias e números, muitas das vezes se utiliza das letras do próprio nome, não estabelece
quantidade de letras e nem valor.
Sem valor sonoro, estabelece a função da escrita e das sílabas, porém não agrega valores a
elas se apropriando assim de letras distintas ex: para escrever bola, ela pode utilizar letras
que não fazem sentido para a palavra como: rt ,a criança sabe que a palavra é constituída de
duas sílabas no entanto ainda não as representa corretamente

INDEFERIDO

-

D

Neste exemplo as letras utilizadas pertencem realmente, em todas as ocasiões a sílaba que
se tenta representar. É um exemplo clássico retirado do livro da Emília Ferreiro, da escrita
silábica com valor sonoro, a criança reconhece a função da escrita e estabelece uma
conexão com o som das letras, por exemplo, para escrever bola ela utiliza oa, ou ainda bl, ela
registra os sons que ela conhece sejam eles da vogal ou da consoante. A criança escreve
vogais e consoantes e algumas sílabas, mas ainda existe uma troca ou faltam letras, porém
já tem o valor sonoro. Por tanto a única resposta correta foi à oferecida no gabarito.
Só para exemplificar:
Silábico-Alfabético (Fonetização da escrita): mistura a lógica da fase anterior com algumas

INDEFERIDO

-

40

sílabas.
Pré-silábico: começa a reconhecer a função da escrita, no entanto se utiliza de letras
aleatórias e números, muitas das vezes se utiliza das letras do próprio nome, não estabelece
quantidade de letras e nem valor.
Sem valor sonoro, estabelece a função da escrita e das sílabas, porém não agrega valores a
elas se apropriando assim de letras distintas ex: para escrever bola, ela pode utilizar letras
que não fazem sentido para a palavra como: rt ,a criança sabe que a palavra é constituída de
duas sílabas no entanto ainda não as representa corretamente

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. O candidato menciona como
referência bibliográfica: “livros como PCN, LDB e outros documentos históricos”, o que não
fornece citação bibliográfica completa. Caso PCN e LDB refiram-se, respectivamente, aos
“Parâmetros Curriculares Nacionais” e “Lei de Diretrizes e Bases”, é importante ressaltar que
ambos não representam literatura científica, como sugerido pelo candidato. Adicionalmente, a
alegação do candidato em se basear em “documentos históricos” também não pode ser
considerada, uma vez que há a indefinição deste documento, impedindo que esta forma
aberta de citação se aplique como referência bibliográfica.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Além do anteriormente exposto,
temos a esclarecer que a argumentação exposta pelo candidato apresenta-se ausente de
fundamentação.

INDEFERIDO

-

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3. do regulamento inicial: “O recurso deve
conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos,
amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

45 - Gab.:P

D

Total de tampinhas coloridas: 10. 250 = 2500 tampinhas
P + V = 2500 e P = 2.x e V = 3.x
Logo,
2.x + 3.x = 2500
x = 500
V = 1500 tampinhas coloridas de vermelho.
Podemos concluir que,
P = 2500 – 1500 = 1000 tampinhas coloridas de preto.

DEFERIDO

B

45 - Gab.:Q

A

Total de tampinhas coloridas: 10. 250 = 2500 tampinhas
P + V = 2500 e P = 2.x e V = 3.x
Logo,

DEFERIDO

D

35 - Gab.:Q

38 - Gab.:P

41 - Gab.:P

41

2.x + 3.x = 2500
x = 500
V = 1500 tampinhas coloridas de vermelho.
Podemos concluir que,
P = 2500 – 1500 = 1000 tampinhas coloridas de preto.

45 - Gab.:R

50 - Gab.:P

50 - Gab.:Q

B

Total de tampinhas coloridas: 10. 250 = 2500 tampinhas
P + V = 2500 e P = 2.x e V = 3.x
Logo,
2.x + 3.x = 2500
x = 500
V = 1500 tampinhas coloridas de vermelho.
Podemos concluir que,
P = 2500 – 1500 = 1000 tampinhas coloridas de preto.

DEFERIDO

E

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pedia
que o candidato assinalasse a alternativa com o primeiro presidente eleito democraticamente
e pelo voto direto, o que não foi o caso do ex-presidente José Sarney que foi eleito de forma
indireta, ou seja, sem o voto popular.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pedia
que o candidato assinalasse a alternativa com o primeiro presidente eleito democraticamente
e pelo voto direto, o que não foi o caso do ex-presidente José Sarney que foi eleito de forma
indireta, ou seja, sem o voto popular.

INDEFERIDO

-

Cargo: S58 - PROFESSOR DE INFORMATICA
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008). Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

42

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

C

Considere que o técnico da área de suporte da empresa na qual você trabalho tenha
detectado em seu computador um Cavalo de Tróia. O recurso de computador que pode ter
detectado um Cavalo de Tróia é o Sistema Anti-Vírus:
•
Google é uma ferramenta de busca.
•
Gerenciador de Tarefas administra programas em execução, utilização do
processador, etc.
•
Fragmentador realizar tarefas no disco rígido
•
Firewall tem como principal papel controlar o fluxo de dados entre seu computador e
a internet.

25 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S59 - PROFESSOR DE INGLES
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de
um fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o
narrador registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos;
Gabriela é descrita como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a
anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura,
aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita
de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência
negativa a seu respeito. A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível
porque ambos pertencem a culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise,
absolutamente incoerente, pois, em nenhum momento há referência a diferenças culturais
como limitador do amor. Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado.

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo o
dicionário Aurélio da língua portuguesa, 4ª. Curitiba: Ed Positivo,2009 p 1546, existe a
perspectiva de personalidade enquanto “aptidão que a lei atribui a uma entidade coletiva para
ser titular de direitos e obrigações”. Todavia, o item não afirma que o vencedor do corrente
ano foi uma personalidade e sim que, normalmente é uma personalidade que recebe o título.

2 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: ATUALIDADES
Questão

19 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

43

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

47 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

B

A questão 47 da prova verifica o conhecimento do candidato sobre o discurso direto / indireto,
em inglês denominado “indirect or reported speech”. Na questão foi apresentada uma
pergunta (Where do you see yourself in five years?) e o objetivo era escolher a alternativa
que apresenta essa pergunta reescrita no discurso indireto. De acordo com as regras
gramaticais, quando no discurso direto temos uma pergunta que começa com um pronome
interrogativo (where), o pronome continuará a ser usado no discurso indireto. O tempo verbal
da frase também deverá sofrer alterações. Se o tempo do verbo for presente, como é o caso
da pergunta, ele deverá ser alterado para o passado. Neste caso, o verbo SEE é irregular e a
sua forma de passado é SAW. O auxiliar DO, que foi utilizado no discurso direto, não deverá
ser mais usado no discurso indireto, pois agora não se trata mais de uma pergunta, mas sim
de uma frase afirmativa. Portanto, a pergunta apresentada na questão no discurso direto
deverá ser no discurso indireto: “The interviewer asked me where I saw myself in five years”,
que se encontra na alternativa B. Podemos observar as alterações que ocorrem no discurso
indireto no livro First Certificate Language Practice de Michael Vince da editora Heinemann,
1996, unidade 6, páginas 26 a 31. A opção correta da questão é a letra B.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S60 - PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Resposta
Original

Justificativa

A

Em “... renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito.”, há um
paradoxo, pois os conceitos de chama (labareda, flama) e brasa (carvão incandescente, sem
chama) são termos contraditórios e inconciliáveis que se referem a uma mesma ideia: o
amor; além de, ainda reforçando o paradoxo entre as ideias expostas, tem-se a ideia de
cinza (pó a que ficam reduzidas certas substâncias depois de completamente queimadas), ou
seja, se é cinza NÃO pode flamar nem ser brasa. Sendo assim, considera-se improcedente o
recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

4 - Gab.:P

E

Transpondo-se para a voz passiva analítica a frase “Vendiam cigarros estrangeiros...”, a
forma verbal resultante será: eram vendidos.
A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar (ser ou estar) mais o particípio de um
verbo transitivo direto (ou direto e indireto). Sendo assim, não há qualquer impropriedade no
gabarito divulgado.

INDEFERIDO

-

7 - Gab.:P

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.

INDEFERIDO

-

Questão

3 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

44

“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2008). Considera-se, portanto, improcedente o recurso
impetrado.
Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

25 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Considere que o técnico da área de suporte da empresa na qual você trabalho tenha
detectado em seu computador um Cavalo de Tróia. O recurso de computador que pode ter
detectado um Cavalo de Tróia é o Sistema Anti-Vírus:
•
Google é uma ferramenta de busca.
•
Gerenciador de Tarefas administra programas em execução, utilização do
processador, etc.
•
Fragmentador realizar tarefas no disco rígido
•
Firewall tem como principal papel controlar o fluxo de dados entre seu computador e
a internet.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS
Questão

26 - Gab.:P

27 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
45

Questão

Resposta
Original

Justificativa

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o candidato
não fundamentou seu recurso na legislação que referenda a própria questão - Resolução n.º
1, de 05/06/2004 – com base na qual a questão foi elaborada, a despeito de outros
dispositivos legais promulgado após o ano de 2004.

INDEFERIDO

-

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão temos a esclarecer que a fragilidade da
argumentação apresentada pelos candidatos contra o gabarito é fato, tendo em vista a
obviedade interpretativa da questão e a lógica que permeia as demais alternativas propostas.
A ausência de leitura atenta que aponta o relato de uma situação de racismo só poderia levar
a uma reflexão sobre a legislação vigente (Constituição Federal, LDB e Lei 10.639/03) e não
à mera consulta de uma obra literária que redesenha o pensamento social brasileiro sobre o
conceito de cultura, relações familiares e sociais.

INDEFERIDO

-

A

A despeito de os princípios da equidade e da proporcionalidade serem prestigiados na
Resolução CNE/CEB 1, de 5 de julho de 2000, como norteadores, da educação de Jovens e
Adultos, a questão 47 versa sobre o principio da diferença conforme texto da resolução citada
em seu artigo 5º parágrafo único, inciso II. Portanto segue inalterado o gabarito oficial.

INDEFERIDO

-

32 - Gab.:P

38 - Gab.:P

47 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

Cargo: S61 - PROFESSOR DE MUSICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação do candidato que defende que: A resposta certa seria: É
supertônica de Eb maior, superdominante de Lá bemol maior, grau modal de Ré menor e
grau tonal de Sib maior.

44 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Cargo: S62 - PSICOPEDAGOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

49 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Cargo: S63 - RECREADOR
46

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

5 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Analisando a questão em recurso, pode-se afirmar que:
• Se fosse retirado o acento de CAÍAM (1º parágrafo), o tempo verbal permaneceria
inalterado. INCORRETA, pois, se houvesse a mudança, o tempo verbal passaria a ser
presente do subjuntivo.
• “IMPOSSÍVEL” (2º parágrafo) recebe acento porque é proparoxítona. INCORRETA. A
palavra é paroxítona.
• As palavras ÁRABE (2º parágrafo) e BÊBADOS (1º parágrafo) são acentuadas pelo mesmo
motivo. CORRETA. Ambas são proparoxítonas e, por isso são acentuadas.
• A palavra “GRAPIÚNAS” (1º parágrafo) recebe o acento gráfico por ser paroxítona.
INCORRETA: Apesar de paroxítona, o motivo pelo qual recebe acento é “Acentuam-se o I e o
U tônico dos hiatos, quando ocorrem sozinhos na sílaba.”
• Se fosse retirado o acento da palavra “HISTÓRIA” (3º parágrafo), haveria manutenção de
sua classe gramatical. INCORRETA. Passaria a ser verbo.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

36 - Gab.:P

37 - Gab.:P

44 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Conclusão (Deferido ou

Gabarito

Cargo: S64 - SECRETARIA NIVEL GERENCIAL (40 HORAS)
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

Resposta

Justificativa

47

Original

36 - Gab.:P

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que não
encontramos nenhum problema na questão e em seu gabarito. Verifica-se que conforme a
legislação apontada pela própria candidata, justifica-se plenamente o gabarito indicado, visto
que ambas atribuições e técnicas do secretário apontadas como corretas, incluem-se no
texto indicado, portanto,concluo que o argumento é indevido e que a questão não está
incompleta nem incorreta.

Indeferido)

mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S65 - SECRETARIA NIVEL GERENCIAL (44 HORAS)
Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Cargo: S66 - SUPERVISOR DE ESPORTES E RECREAÇAO
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu . INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
48

A única alternativa INCORRETA é a B, pois para copiar a formatação da célula 1A para as
28 - Gab.:P

29 - Gab.:P

B

E

demais células, deve-se utilizar o “pincel”. O recurso
célula; não seu formato.

copia somente o conteúdo da

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

42 - Gab.:P

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

44 - Gab.:P

B

A alternativa correta reflete fielmente a descrição de Carnaval (2000). A medida angular da
flexibilidade é realizada por meio de instrumento específico como o flexômetro.

INDEFERIDO

-

C

A alternativa correta reflete fielmente o texto do livro de regras da Confederação Brasileira de
futebol de Salão 2012. A alternativa “impedir, com o uso da mão, intencionalmente, a
marcação de um gol contra a sua equipe”, não pode ser considerada correta, pois não exclui
o goleiro, dando a entender que a defesa com as mãos realizada por ele também será
penalizada com o cartão amarelo. O livro de regras oficiais, não classifica como infração
passível de cartão amarelo: “empregar linguagem ofensiva para os membros da equipe de
arbitragem”.

INDEFERIDO

-

Questão

31 - Gab.:P

36 - Gab.:P

50 - Gab.:P

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

49

Cargo: S68 - SUPERVISOR PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

19 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo o
dicionário Aurélio da língua portuguesa, 4ª. Curitiba: Ed Positivo, 2009 p 1546, existe a
perspectiva de personalidade enquanto “aptidão que a lei atribui a uma entidade coletiva para
ser titular de direitos e obrigações”. Todavia, o item não afirma que o vencedor do corrente
ano foi uma personalidade e sim que, normalmente é uma personalidade que recebe o título.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS
Questão

30 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

43 - Gab.:P

50 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que por tratarem de
questões sociais, os Temas Transversais têm natureza diferente das áreas convencionais.
Sua complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para
abordá-los.
Diante disso, optou-se por integrar essas áreas do saber no currículo, por meio do que se
chama transversalidade: pretende-se que esses temas integrem as áreas convencionais de
forma a estarem presentes em todas elas, relacionando-se às questões da atualidade.

INDEFERIDO

-

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que de acordo com
as diretrizes e fundamentos legais para a educação especial - Secretaria de Educação
Especial. MEC; SEESP, 2001: A educação especial insere-se nos seguintes níveis de
educação: - Educação Básica - abrangendo Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio - e Educação Superior, bem como na interação com as demais modalidades da
educação escolar, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a
educação indígena.

INDEFERIDO

-

Cargo: S69 - SUPERVISOR PEDAGOGICO ED. INFANTIL
Disciplina: CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS
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Questão

30 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 regulamento inicial: “O recurso deve conter a
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão
36 - Gab.:P

37 - Gab.:P

38 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

A

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada pelo candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo
da referida questão.

INDEFERIDO

-

C

De acordo com Libâneo (1994, p.54), “O objeto de estudo da Didática é o processo de
ensino, campo principal da educação escolar. (...) Podemos assim, delimitar como objeto da
Didática o processo de ensino que, considerando no seu conjunto, inclui: os conteúdos dos
programas e dos livros didáticos, os métodos e formas organizativas do ensino, as atividades
do professor e dos e as diretrizes que regulam e orientam esse processo”.

INDEFERIDO

-

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S69 - SUPERVISOR PEDAGOGICO ED. INFANTIL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

47 - Gab.:P

48 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

B

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

C

O objetivo da questão é compreender a importância da formação continuada para os
profissionais da Educação Infantil. Cabe à instituição ajustar o calendário escolar de acordo
com suas necessidades pedagógicas e com a lei vigente como previsto na LDBN n º 9394/96
Art. 23 § 2º

INDEFERIDO

-

51

Cargo: S70 - TÉCNICO CONTABIL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

7 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
21 - Gab.:P

Resposta
Original
B

Justificativa
Conforme o Centro de Suporte Online Microsoft Office, no Painel de Controle do Windows
XP, a ferramenta que exibe a quantidade de RAM e velocidade do processador de seu
computador é Sistema.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Cargo: S72 - TÉCNICO CULTURAL (EXP. EM PROD. CULTURAL - 30 HORAS)
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

40 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

A questão foi formulada tendo em vista que os objetivos do planejamento necessitam de
estratégias que demonstrem que eles foram alcançados ou não. O planejamento é um
processo e está presente em todas as fases de um evento e a avaliação constitui o momento
de julgar o alcance dos objetivos. O planejamento como um processo não está restrito
apenas à fase de pré-produção de um evento. O evento como um todo é a operacionalização
de um conjunto de ações planejadas.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S73 - TÉCNICO CULTURAL (EXP. EM PROD. CULTURAL - 40 HORAS)
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Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

7 - Gab.:P

14 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de
um fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o
narrador registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos;
Gabriela é descrita como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a
anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura,
aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita
de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência
negativa a seu respeito. A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível
porque ambos pertencem a culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise,
absolutamente incoerente, pois, em nenhum momento há referência a diferenças culturais
como limitador do amor. Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

E

O enunciado da questão diz: Levando em conta o contexto em que aparecem os termos
destacados das frases abaixo, assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado é
adequado. Deve-se, portanto, considerar o contexto, para tal análise.
“... os marinheiros tiveram novamente FOLGA...” = espaço. INCORRETO (Pausa para
descanso)
“Um olhar SUPLICANTE...” = irreverente. INCORRETO (Rogo)
“VASCULHOU os bolsos o loiro sueco...” = investigou. INCORRETO (Procurar/ buscar) OBS:
INVESTIGAR é procurar descobrir, sentido que o contexto não aponta.
“TOMOU da garrafa de cachaça...” = bebeu. INCORRETO (Pegar/apossar-se)
“... EMBORCOU em dois tragos...” = virou. CORRETO
(Dicionário escolar da língua portuguesa/ Academia de Letras – 2. Ed- São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008).
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado

INDEFERIDO

-

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.”, a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).
Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA
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corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”

29 - Gab.:P

E

Sobre a estrutura padrão de um endereço eletrônico é, sua lei de formação é nome da caixa
postal + @ + nome do provedor.
As alternativas abaixo representam endereços de páginas web, recursos de computador, etc
A) protocolo://máquina/caminho/recurso
B) www + . + nome da conta + nome do provedor
C) HTTP://máquina/caminho/recurso
Quanto a alternativa abaixo, o nome do provedor não é necessariamente o nome da empresa
que possui o endereço.
D) nome da caixa postal + @ + nome da empresa

INDEFERIDO

-

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

40 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

A questão foi formulada tendo em vista que os objetivos do planejamento necessitam de
estratégias que demonstrem que eles foram alcançados ou não. O planejamento é um
processo e está presente em todas as fases de um evento e a avaliação constitui o momento
de julgar o alcance dos objetivos. O planejamento como um processo não está restrito
apenas à fase de pré-produção de um evento. O evento como um todo é a operacionalização
de um conjunto de ações planejadas.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Cargo: S74 - TÉCNICO DE TURISMO SOCIAL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

33 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada pelo candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo
da referida questão. A mesma exigia conhecimento sobre “Evolução histórica, Origem do
turismo” (item do conteúdo programático). Para entender o desenvolvimento do turismo tornase necessário entender sua relação com o desenvolvimento dos transportes. Inclusive, livros
e autores que tratam do assunto apresentam tal relação, como por exemplo:
- Acerenza (Administração do turismo: conceituação e organização. Miguel Ángel Acerenza.
Bauru, SP: EDUSC, 2002. V. 1);
- Dias (Introdução ao turismo. Reinaldo Dias. Sâo Paulo: Atlas, 2008);
- Lickorish & Jenkins (Introdução ao Turismo. Lickorish & Jenkins. Rio de Janeiro: Campus,
2001)
- OMT (Introdução ao turismo. OMT. São Paulo: Roca, 2001);
- Trigo (Viagem na memória: guia histórico das viagens e do turismo no Brasil. Luiz Gonzaga

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-
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Godoi Trigo. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2002);
- entre outros.
37 - Gab.:P

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

INDEFERIDO

-

Cargo: S75 - TÉCNICO EM COMUNICAÇAO SOCIAL
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

14 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Apesar de a preposição poder estabelecer diferentes tipos de relação entre termos, há de se
considerar o contexto em que ela é empregada. Sendo assim, em “... seu pai morrera DE um
balaço.”, a relação de sentido estabelecida, no contexto, pela preposição é de causa (Qual a
causa (provoca algo, ocasiona, motivo de) da morte do pai? O que provoca sua morte? De
que ele morreu? DE um balaço.). NÃO há qualquer referência ao instrumento usado (que,
sem dúvida, seria uma arma!) nem ao modo como ele morreu (lentamente, por exemplo.).
Portanto, o gabarito correto é o divulgado. Indefere-se, assim, o recurso interposto.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-

Disciplina: INFORMATICA BASICA
Questão
24 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca
corrobora com a argumentação dos candidatos que defendem que o enunciado da questão
deveria conter o termo “EXCETO”

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
DEFERIDO

ANULADA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

35 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

B

"O processo de comunicação revela o mecanismo por meio do qual existem e se
desenvolvem, tanto as relações humanas, quanto as relações públicas. Trata-se de um
mecanismo que abrange todos os símbolos da mente e os meios para transmiti-los através do
espaço e preservá-los no tempo.”. (Hebe Wey, 1986, p.11). Cabe lembrar, também que um
bom texto jornalístico depende, antes de mais nada, de clareza de raciocínio e domínio do
idioma.
Deve ser um texto claro e direto; desenvolver-se por meio de encadeamentos lógicos; ser
exato e conciso; estar redigido em bom nível, ou seja, utilizar-se das formas mais simples

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

INDEFERIDO

-
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admitidas pela norma culta da língua. Convém que os parágrafos e frases sejam curtos e que
cada frase contenha uma só ideia. Verbos e substantivos fortalecem o texto jornalístico, mas
adjetivos e advérbios, sobretudo se usados com frequência, tendem a enfraquecê-lo.
Nessa perspectiva, a linguagem do release deve ser acessível e sem jargões, termos
técnicos, abreviaturas e siglas; o conteúdo precisa ficar claro para o público: o autor do
release deve tentar descrever a notícia como o público em geral gostaria de lê-la. Além disso,
não pode soar como propaganda de um produto. Deve descrever os resultados e transmitir a
verdade, sem engrandecer o fato com elogios e feitos notórios do pesquisador ou da
instituição. Sendo assim, para que o release seja eficaz, é preciso que o texto seja claro,
curto e evite o uso de adjetivos.
Considera-se, portanto, improcedente o recurso impetrado.

Cargo: S78 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA
Questão

2 - Gab.:P

10 - Gab.:P

15 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:

C

O narrador NARRA o texto, ou seja, o narrador conduz a narração metódica e minuciosa de
um fato, uma série de fatos, uma história. No contexto apresentado pelo texto em análise, o
narrador registra tudo o que narra, como se a vida fosse um espetáculo para os olhos;
Gabriela é descrita como uma mulher completa, feita só de qualidades positivas (“Assim era a
anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela ternura,
aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade Era feita
de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela”), NÃO HAVENDO qualquer referência
negativa a seu respeito. A terceira afirmativa “O amor entre Nacib e Gabriela é impossível
porque ambos pertencem a culturas diferentes.” É, de acordo com o texto em análise,
absolutamente incoerente, pois, em nenhum momento há referência a diferenças culturais
como limitador do amor. Dessa forma, indefere-se o recurso impetrado.

INDEFERIDO

-

D

Em resposta ao recurso interposto, para esta questão temos a esclarecer que não
encontramos nenhum problema de elaboração da questão. A questão é de Compreensão do
texto, por isso, o contexto DO TEXTO DA PROVA, UNICAMENTE ELE, deve ser analisado.
Esse contexto nos mostra que: “O local onde vivem retrata a miséria da vida desses meninos,
vestidos de farrapos, sujos e agressivos, que vivem do furto” e “Os garotos contam com a
simpatia do narrador, embora sejam caracterizados como ladrões.” Sendo assim, indefere-se
o recurso interposto.

INDEFERIDO

-

D

Para, dentro de um contexto, estabelecer concordância, é necessário, primordialmente,
reconhecer os referentes textuais – mecanismos linguísticos que estabelecem a
conectividade e a retomada de ideias, garantindo a coesão textual. Cada uma das coisas
escritas estabelece relações de sentido e significado tanto com os elementos que a

INDEFERIDO

-
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antecedem como com aqueles que a sucedem, construindo uma cadeia significativa. Sendo
assim, os adjetivos “... sujos, semi-esfomeados, agressivos,...” (6º parágrafo), concordam,
referencialmente com: Capitães da Areia. Considera-se, portanto, improcedente o recurso
impetrado.
Cargo: S80 - PROFESSOR DE LETRAS
Disciplina: ATUALIDADES
Questão
20 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

C

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o termo adotas
deveria ter sido escrito adotadas, contudo, o equívoco na grafia não inviabiliza o item, já que
as alternativas seriam plenamente compreendidas.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

Cargo: S81 - PROFESSOR DE MATEMATICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questão

37 - Gab.:P

Resposta
Original

Justificativa

D

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não
respeita os critérios estabelecidos no item 12.3 do regulamento inicial: “O recurso deve conter
a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.

Conclusão (Deferido ou
Gabarito
Indeferido)
mudado para:
INDEFERIDO

-

57

