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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital de Abertura nº 01/2011, que rege este Processo Seletivo Público, argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, 
que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas 
previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão 
respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

LEGISLAÇÃO INTERNA 
AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS 

 
QUESTÃO 18 – ALTERADO GABARITO DE ALTERNATIVA “C” PARA ALTERNATIVA “B”. 
Efetivamente os Conselhos Federal e Regionais possuem independência administrativa e financeira. 
 
 

NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 
 

PORTUGUÊS 
EXCETO AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO A, B, C, D; FISCAIS E MOTORISTA 
 
QUESTÃO 03 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “C” PARA ALTERNATIVA “E”. Considerando 
o enunciado da questão (“As afirmações a seguir estão de acordo com o texto, com exceção de uma. 
Assinale-a:”), a alternativa a ser assinalada deve ser “E) Uma prática importante para reduzir o frio dos 
animais é levá-los para dormir em frente à lareira ou ao aquecedor de ar”, ao invés de “C) A alimentação 
não deve ser reforçada, no inverno, para animais obesos”, como foi divulgado. 
As alternativas “A”, “B”, “C” e “D” podem ser encontradas no texto, respectivamente, nas linhas 38, 15/16, 
43/44 e 25/26.  
Já em relação à alternativa “E”, não há referência sobre a “importante prática para reduzir o frio dos 
animais é levá-los para dormir em frente à lareira ou ao aquecedor de ar”, mas de que “Mesmo menos 
expostos, cachorros de casa ou apartamento precisam de um tapete reforçado, papelão ou colchonete 
grosso embaixo da cama para reduzir a passagem do frio. Para os que ficam no quintal, o ideal é ter a 
casinha de madeira com elevação de cinco centímetros do chão e forrada por dentro. A morada deve ficar 
embaixo de alguma cobertura para mantê-la aquecida”. Assim, a alternativa “E” está em desacordo com o 
texto.  
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QUESTÃO 07 – MANTIDA. Considerando a solicitação do enunciado da questão (“Se a palavra 
sublinhada no fragmento acima passasse para sua forma singular, quantas outras palavras 
necessariamente sofreriam alteração para manutenção da concordância nominal e verbal?”), a alternativa 
correta e, portanto, a ser assinalada é a “D) Duas”, uma vez que as duas únicas alterações obrigatórias são 
nas palavras “expostos” (para “exposto”) e “precisam” (para “precisam”) para manter a concordância 
nominal e verbal. 
 

SOMENTE AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO A, B, C, D; FISCAIS E MOTORISTA 

 
QUESTÃO 03 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “C” PARA ALTERNATIVA “E”. Considerando 
o enunciado da questão (“As afirmações a seguir estão de acordo com o texto, com exceção de uma. 
Assinale-a:”), a alternativa a ser assinalada deve ser “E) Uma prática importante para reduzir o frio dos 
animais é levá-los para dormir em frente à lareira ou ao aquecedor de ar”, ao invés de “C) A alimentação 
não deve ser reforçada, no inverno, para animais obesos”, como foi divulgado. 
As alternativas “A”, “B”, “C” e “D” podem ser encontradas no texto, respectivamente, nas linhas 38, 15/16, 
43/44 e 25/26.  
Já em relação à alternativa “E”, não há referência sobre a “importante prática para reduzir o frio dos 
animais é levá-los para dormir em frente à lareira ou ao aquecedor de ar”, mas de que “Mesmo menos 
expostos, cachorros de casa ou apartamento precisam de um tapete reforçado, papelão ou colchonete 
grosso embaixo da cama para reduzir a passagem do frio. Para os que ficam no quintal, o ideal é ter a 
casinha de madeira com elevação de cinco centímetros do chão e forrada por dentro. A morada deve ficar 
embaixo de alguma cobertura para mantê-la aquecida”. Assim, a alternativa “E” está em desacordo com o 
texto.  
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA. Considerando a solicitação do enunciado da questão (“Se a palavra 
sublinhada no fragmento acima passasse para sua forma singular, quantas outras palavras 
necessariamente sofreriam alteração para manutenção da concordância nominal e verbal?”), a alternativa 
correta e, portanto, a ser assinalada é a “D) Duas”, uma vez que as duas únicas alterações obrigatórias são 
nas palavras “expostos” (para “exposto”) e “precisam” (para “precisam”) para manter a concordância 
nominal e verbal. 
 
QUESTÃO 15 – MANTIDA. Considerando a solicitação da questão para que sejam identificadas as 
assertivas corretas (C) e erradas (E) em relação ao fragmento textual, a alternativa correta e, portanto, a 
ser assinalada é a “A) C – C – E – C – E”.  
Estão corretas as seguintes assertivas: 
- a primeira (O nexo “por isso” introduz uma oração conclusiva);  
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- a segunda (O sujeito da primeira oração é “Mais de 30 tipos de pesticidas proibidos na União Europeia”); 
e  
- a quarta (São exemplos de adjuntos adnominais: “mais”, “proibidos”, “materno”). 
Não estão corretas, ou seja, estão erradas as assertivas a seguir: 
- a terceira (O termo “no leite materno” é complemento verbal indireto (OI)), pois seu funcionamento é de 
adjunto adverbial de lugar; e 
- a quinta (Em “continuam a ser usados”, o termo sublinhado completa o sentido de “ser”), pois o verbo 
“ser” é de ligação, não recebendo/pedindo complemento verbal, mas desempenhando a função de ligar 
sujeito e predicativo – assim, a palavra sublinhada relaciona-se ao sujeito da oração. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
EXCETO AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO A, B, C, D; FISCAIS E MOTORISTA 
 
QUESTÃO 11 – MANTIDA. Para um serviço público com qualidade, deve haver Presteza, Tolerância, 
Eficiência e Discrição. O item III é descrição, ou seja o ato de descrever e não discrição que corresponde a 
ser discreto. 
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA. A questão descreve o conceito de Ecodesign. Existem vários conceitos de 
Ecodesign, a alternativa contempla um deles. 
 
QUESTÃO 13 – MANTIDA. O Sistema de Gestão Ambiental é composto de todas as fases constantes nos 
itens das alternativas de I a VI. 
 
QUESTÃO 14 – MANTIDA. Eficácia e eficiência são fatores éticos. Portanto a questão está correta. 
 

SOMENTE AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO A, B, C, D; FISCAIS E MOTORISTA 

 
QUESTÃO 16 – MANTIDA. Para um serviço público com qualidade, deve haver Presteza, Tolerância, 
Eficiência e Discrição. O item III é descrição, ou seja o ato de descrever e não discrição que corresponde a 
ser discreto. 
 
QUESTÃO 17 – MANTIDA. A questão descreve o conceito de Ecodesign. Existem vários conceitos de 
Ecodesign, a alternativa contempla um deles. 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA. O Sistema de Gestão Ambiental é composto de todas as fases constantes nos 
itens das alternativas de I a VI. 
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QUESTÃO 19 – MANTIDA. Eficácia e eficiência são fatores éticos. Portanto a questão está correta. 
 
 

LEGISLAÇÃO INTERNA 
SOMENTE ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A, B, C, D 

 
QUESTÃO 34 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “C”. Efetivamente 
as alternativas IV e V estão em desacordo com o artigo 334 do Código Penal e não se configuram crime 
punível com reclusão de um a quatro anos. 
 
QUESTÃO 37 – ALTERA O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
Efetivamente a Resolução 592 de 92 discorre sobre empresas de economia mista, e este termo faltou na 
alternativa apresentada, tornando dúbia a sua marcação. 
 

AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO 
 

QUESTÃO 35 – ALTERA O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
Efetivamente a Resolução 592 de 92 discorre sobre empresas de economia mista, e este termo faltou na 
alternativa apresentada, tornando dúbia a sua marcação. 
 

FISCAIS 
 

QUESTÃO 35 – ALTERA O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
Efetivamente a Resolução 592 de 92 discorre sobre empresas de economia mista, e este termo faltou na 
alternativa apresentada, tornando dúbia a sua marcação. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. As questões do concurso visam o conhecimento da matéria e sua aplicação e 
não a indicação de lei ou artigo da lei, o que seria inviável em uma prova com proibição de consulta à 
legislação. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. A alternativa C contempla o estatuído em Resolução e permissivo da 
exploração da produção de aves consideradas exóticas. 
 

TÉCNICO DE SUPORTE 
 
QUESTÃO 19 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “C”. Efetivamente 
as alternativas IV e V estão em desacordo com o artigo 334 do Código Penal e não se configuram crime 
punível com reclusão de um a quatro anos. 
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QUESTÃO 22 – ALTERA O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
Efetivamente a Resolução 592 de 92 discorre sobre empresas de economia mista, e este termo faltou na 
alternativa apresentada, tornando dúbia a sua marcação. 
 

SOMENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A, B, C, D; AUXILIAR DE EVENTOS; AUXILIAR DE 
PATRIMÔNIO; AUXILIAR DE RH B; ALMOXARIFE; RECEPCIONISTA; RECEPCIONISTA DE 

EVENTOS; TELEFONISTA e TÉCNICO CONTÁBIL 
 
QUESTÃO 20 – ALTERA O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
Efetivamente a Resolução 592 de 92 discorre sobre empresas de economia mista, e este termo faltou na 
alternativa apresentada, tornando dúbia a sua marcação. 
 

MOTORISTA 
 
QUESTÃO 35 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “C”. Efetivamente 
as alternativas IV e V estão em desacordo com o artigo 334 do Código Penal e não se configuram crime 
punível com reclusão de um a quatro anos. 
 
 

INFORMÁTICA 
SOMENTE ASSISTENTE DE COMPRAS; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A, B, C, D; AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO B, C, D; AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO; AUXILIAR DE EVENTOS; AUXILIAR 

DE RH B; ALMOXARIFE; FISCAIS; MOTORISTA; RECEPCIONISTA; RECEPCIONISTA DE 
EVENTOS; TELEFONISTA  

 
QUESTÃO 24 – MANTIDA. Conforme dito no texto introdutório e no enunciado propriamente dito da 
questão, ela baseia-se na Figura 3, tendo-se informado e sendo possível observar, visualmente, que 
somente a imagem apontada pela seta nº 10 se encontra selecionada. Nesse caso, ao ser dado um clique, 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 6, somente a figura, que se 
encontra selecionada, será centralizada. A alternativa A) está errada porque mostra, como resultado do 
pressionamento do ícone apontado pela seta nº 6, a centralização o texto e a imagem apontada pela seta 
nº 10, o que está incorreto, pois somente a imagem apontada pela seta nº 10 se encontra selecionada. 
 
QUESTÃO 25 – MANTIDA. Conforme dito no texto introdutório e no enunciado propriamente dito da 
questão, ela baseia-se na Figura 4, em que a seta nº 5 aponta para o ponto de inserção de texto no 
formato de uma barra vertical (" | "), que está dentro da palavra "América", entre as letras "m" e "é". 
Observando-se a Figura 4, vê-se, ainda, que a palavra "América" já encontra-se sublinhada. Nessa 
situação, o enunciado da questão propõe a execução das seguintes ações, cujo resultado é informado a 
seguir: 
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(1) será dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1 (botão 
de negrito): como esse botão ainda não está pressionado e como nenhum caractere da palavra se encontra 
selecionado, ao ser ativado, a palavra "América" ficará negritada;  
(2) serão dados dois cliques, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 2 
(botão de itálico): como esse botão ainda não está pressionado e como nenhum caractere da palavra se 
encontra selecionado, ao ser dado o primeiro clique, nesse botão, a palavra "América" ficará em itálico e, 
ao ser dado o segundo clique, a palavra deixará de ficar em itálico;  
(3) será dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 3 (botão 
de sublinhado): como esse botão já está pressionado e como nenhum caractere da palavra se encontra 
selecionado, ao ser dado um clique sobre ele, a palavra "América" deixará de ficar sublinhada. 
Portanto, ao final de tais ações, a palavra "América" estará, apenas, negritada, estando correta, apenas, a 
alternativa divulgada com o gabarito. 
 
QUESTÃO 27 – MANTIDA. É possível copiar células no Excel sem utilizar comandos, menus e ícones. Na 
Figura 5, do Excel 2003, selecionando-se o intervalo de células apontado pela seta nº 1 e, a seguir, 
pressionando-se, simultaneamente o botão esquerdo do mouse e a tecla CTRL, e arrastando-se o cursor do 
mouse até o local apontado pela seta nº 2, e, a seguir, soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se 
afirmar que o intervalo de células, apontado pela seta nº 1, será copiado para o local apontado pela seta 
nº 2. Nesse caso, a única alternativa que responde corretamente a questão é a divulgada com o gabarito. 
 
QUESTÃO 28 – MANTIDA. A questão é bem simples e seu enunciado afirma que será digitada, na célula 
apontada pela seta nº 2, a fórmula da Figura 6(b), ou seja, =B5+C5+D5+E5+F5. Nesse caso, digitando-se 
tal fórmula e, a seguir, pressionando-se a tecla ENTER, do teclado, pode-se afirmar que será exibida uma 
mensagem informando que o Excel não pode calcular a fórmula devido a ter sido criada uma referência 
circular, pois observa-se que a célula que receberá o resultado, que é a F5, apontada pela seta nº 2, 
também foi incluída na fórmula da soma. 
Portanto, a questão está certa, o enunciado está correto e apresenta todos os dados e informações 
necessárias para resolvê-la.  
 
SOMENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A, AUXILIAR DE PATRIMÔNIO, TÉCNICO CONTÁBIL 

 
QUESTÃO 23 – MANTIDA. Conforme dito no texto introdutório e no enunciado propriamente dito da 
questão, ela baseia-se na Figura 3, tendo-se informado e sendo possível observar, visualmente, que 
somente a imagem apontada pela seta nº 10 se encontra selecionada. Nesse caso, ao ser dado um clique, 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 6, somente a figura, que se 
encontra selecionada, será centralizada. A alternativa A) está errada porque mostra, como resultado do 
pressionamento do ícone apontado pela seta nº 6, a centralização o texto e a imagem apontada pela seta 
nº 10, o que está incorreto, pois somente a imagem apontada pela seta nº 10 se encontra selecionada. 
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QUESTÃO 24 – MANTIDA. Ao contrário do afirmado pelo candidato, é perfeitamente possível copiar 
células no Excel sem utilizar comandos, menus e ícones. Na Figura 5, do Excel 2003, selecionando-se o 
intervalo de células apontado pela seta nº 1 e, a seguir, pressionando-se, simultaneamente o botão 
esquerdo do mouse e a tecla CTRL, e arrastando-se o cursor do mouse até o local apontado pela seta nº 2, 
e, a seguir, soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que o intervalo de células, apontado 
pela seta nº 1, será copiado para o local apontado pela seta nº 2. Nesse caso, a única alternativa que 
responde corretamente a questão é a divulgada com o gabarito. 
 
 

CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A E AUXILIAR DE PATRIMÔNIO 

 
QUESTÃO 26 – MANTIDA. Uma das funções principais da ata é historiar; serve como documento para 
consulta posterior. Verifica-se que Ata é o registro exato e metódico das deliberações tomadas em uma 
reunião de sociedade, associação ou corporação de qualquer espécie, que vai assinada e autenticada pela 
pessoas que a ela compareceram ou pelas pessoas que presidiram à sessão (reunião). E por ser 
documento de valor jurídico, devem-se tomar todas as precauções ao elaborar a ata, a fim de 
resguardar seu texto contra possíveis fraudes, mediante alterações ou acréscimos posteriores; 
logo, não pode ser em nenhum momento modificada.  
 
QUESTÃO 30 – MANTIDA. Segundo KASPARY (2004) ”inexistindo abreviatura oficial, podemos criar uma, 
a nosso critério, observando, todavia, os seguintes princípios gerais, a saber: 
I. Não podem terminar por vogal. 
II. DEVEM ser pontuadas no final de seu termo, e não PODEM como está na alternativa; 
III. NÃO podem terminar ao final de uma sílaba, MAS SEMPRE DEVEM DAR UMA OU MAIS LETRAS DA 
SÍLABA SEGUINTE. Na alternativa da prova estava PODEM terminar ao final da sílaba... 
Sendo assim, ressalta-se que a resposta correta é a letra A, Apenas I, que é Ipsis litteris o conteúdo 
citado no livro Redação Oficial, do renomado autor Adalberto J. Kaspary, de notória reputação na área, 
objeto questionado nesta prova. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B e C 
 
QUESTÃO 31 – MANTIDA. Uma das funções principais da ata é historiar; serve como documento para 
consulta posterior. Verifica-se que Ata é o registro exato e metódico das deliberações tomadas em uma 
reunião de sociedade, associação ou corporação de qualquer espécie, que vai assinada e autenticada pela 
pessoas que a ela compareceram ou pelas pessoas que presidiram à sessão (reunião). E por ser 
documento de valor jurídico, devem-se tomar todas as precauções ao elaborar a ata, a fim de 
resguardar seu texto contra possíveis fraudes, mediante alterações ou acréscimos posteriores; 
logo, não pode ser em nenhum momento modificada. 
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QUESTÃO 35 – MANTIDA. Segundo KASPARY (2004) ”inexistindo abreviatura oficial, podemos criar uma, 
a nosso critério, observando, todavia, os seguintes princípios gerais, a saber: 
I. Não podem terminar por vogal. 
II. DEVEM ser pontuadas no final de seu termo, e não PODEM como está na alternativa; 
III. NÃO podem terminar ao final de uma sílaba, MAS SEMPRE DEVEM DAR UMA OU MAIS LETRAS DA 
SÍLABA SEGUINTE. Na alternativa da prova estava PODEM terminar ao final da sílaba... 
Sendo assim, ressalta-se que a resposta correta é a letra A, Apenas I, que é Ipsis litteris o conteúdo 
citado no livro Redação Oficial, do renomado autor Adalberto J. Kaspary, de notória reputação na área, 
objeto questionado nesta prova. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 

 
QUESTÃO 32 – MANTIDA. É importante ressaltar que a questão, objeto de questionamento, está 
embasada na referência bibliográfica publicada no edital do concurso, constante na página da FUNDATEC 
(ROSINI, Alessandro Marco. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. 2ª Ed. 
São Paulo: Cengage Learning). 
O renomado Professor Richard Nolan foi o primeiro a analisar o uso da tecnologia de informação (TI) 
dentro das organizações, sendo ele, reconhecidamente citado por diversos outros autores da área. 
Portanto, todas as alternativas seriam excluídas exceto a resposta correta letra A) Nolan, 1973. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. A questão está embasada na referência bibliográfica, publicada no edital do 
concurso, constante na página da FUNDATEC, (RIBEIRO, Célia. Boas Maneiras e Sucesso nos Negócios. 20ª Ed. Porto 
Alegre, L&PM, 2002).  
Outrossim,  a resposta correta letra A “A) 1 – 3 – 2 – 4”, está Ipsis litteris ao conteúdo descrito na 
reconhecida obra publicada pela renomada autora Célia Ribeiro, especialista na área,  objeto questionado 
nesta prova. 
 

TELEFONISTA 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA.  A questão deverá ser mantida, pois conforme cópia da prova, consta a 
palavra “Telefônica”, conforme se transcrevem as alternativas a seguir: 
A) AVT = Aviso de Transmissão. 
B) CPCT = Central Privada de Comunicação 
    Telefônica. 
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C) DDO = Discagem Direta à Operadora. 
D) CAU = Cartão de Atendimento Unificado. 
E) COAT = Código de Atividade do Cliente. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

PORTUGUÊS 
TODOS OS CARGOS 

 
QUESTÃO 01 – MANTIDA. A única alternativa que preenche correta e adequadamente as lacunas do 
texto é “C) eufemisticamente – extenso – amputação – estatísticas – argumentos”. 
 
QUESTÃO 03 – MANTIDA. Considerando o enunciado da questão 03 (“Qual é a finalidade da referência 
ao Holocausto, no 5º parágrafo?”) e a passagem do texto em que é feita a referência ao Holocausto (“Não 
há _________ oficiais sobre o número de animais mortos neste gênero de barbárie moderna, mas os PhDs 
alemães Milly Schar-Manzoli e Max Heller, no livro Holocausto, estimam que a máquina de dinheiro 
que move esta fábrica de horrores chega a consumir extraordinários quatrocentos milhões de animais em 
todo o mundo, anualmente.”), tem-se como única alternativa correta a alternativa “A) Situar a obra que 
menciona o grande número de animais mortos anualmente por interesses econômicos”. 
Não se trata, no texto “Vivissecção: ciência ou barbárie?” nem na questão 03, de colocar em discussão o(s) 
sentido(s) e efeitos de sentido(s) do “Holocausto”, mas tão-somente de referir o livro publicado pelos 
pesquisadores dos Milly Schar-Manzoli e Max Heller, no qual os autores mencionam “a máquina de dinheiro 
que move esta fábrica de horrores chega a consumir extraordinários quatrocentos milhões de animais em 
todo o mundo, anualmente”.  
Sendo assim, estão incorretas as demais alternativas, visto que nelas há comparação da vivisecção com o 
massacre aos judeus (“B”), convite à reflexão sobre a prática de sacrifício dos antigos hebreus (“C”), 
referência imprecisa sobre um período da História da Humanidade (“D”) e propaganda ao livro dos 
pesquisadores alemães (“E”).   
 
QUESTÃO 06 – MANTIDA. A alternativa correta é a “D) Quatro”, pois as palavras que obrigatoriamente 
deveriam sofrer alterações, em caso de substituição dos pesquisadores “Milly Schar-Manzoli e Max 
Heller” por apenas um pesquisador – ou seja, dois nomes de pesquisadores por um nome apenas –, no 
quinto parágrafo, são tão-somente “os” (o), “PhDs” (PhD), “alemães” (alemão) e “estimam” (estima). 
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA.  Considerando que o título do texto é “Vivissecção: ciência ou barbárie?”, 
tem-se “vivissecção” como a palavra complicada que é referida na primeira frase do texto “A palavra 
complicada usada no título deste artigo justifica a explicação inicial”. Dessa forma, para atender ao 
enunciado da Questão 08 (“Qual das propostas a seguir mantém o significado original da frase A palavra 



 
 
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO  

RIO GRANDE DO SUL - CRMV/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
 

 

10

complicada usada no título deste artigo justifica a explicação inicial (l.01)?”), é preciso levar em conta que: 
(1) há uma palavra complicada no título, (2) a explicação apresentada na primeira frase se justifica pelo 
uso da palavra complicada no título, (3) na primeira frase, não há um efeito de sentido de que a explicação 
seja necessária ou obrigatória.  
Assim, a única alternativa que mantém o significado da frase inicial é “D) O artigo, cujo título é uma 
palavra complicada, apresenta inicialmente uma explicação”. 
As demais alternativas não mantêm o significado original, visto que em:  
“A)” a referência é para complicada palavra (e não palavra complicada) e o sentido da explicação é de 
necessidade;  
“B)” há a indicação de que o título se constitui por uma explicação complicada (ao invés, de palavra 
complicada) e a primeira frase é justificada por uma palavra inicial (ao invés, de uma explicação inicial);  
“C)” uma ideia de possibilidade de relação entre o título e a explicação na frase inicial; e  
“E)” a ideia apresentada de forma confusa e redundante no enunciado sugere que a característica de 
complicação da palavra no título “recebe uma explicação inicialmente justificada”.   
 
 

LEGISLAÇÃO INTERNA 
EXCETO MÉDICO VETERINÁRIO 

 
QUESTÃO 12 – MANTIDA. O questionamento apresentado refere-se ao teor da legislação e não na sua 
indicação, mesmo por que, em prova, nenhum candidato pode pesquisar legislação e por que inexiste 
Resolução com o mesmo número do ano apontado na prova. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
ADVOGADO 

 
QUESTÃO 18 – MANTIDA. A questão versa sobre o conceito de Balanced Scorecard. 
 

GESTOR DE TI 
 
QUESTÃO 21 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “C”. Autonomia 
Administrativa e Patrimônio próprio pertencem à Administração Indireta. 
 

EXCETO ADVOGADO E GESTOR DE TI 
 
QUESTÃO 16 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “C”. Autonomia 
Administrativa e Patrimônio próprio pertencem à Administração Indireta. 
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INFORMÁTICA 

SOMENTE ADVOGADO, AUXILIAR DE RH A e MÉDICO VETERINÁRIO 
 
QUESTÃO 23 – MANTIDA. Conforme dito no texto introdutório dessa questão, a Figura 3(b) mostra o 
resultado obtido após ter-se realizado as seguintes ações, na Figura 3(a): (1) ativação de determinado 
recurso do Word 2003, que possibilita, por padrão, que uma palavra excluída seja tachada e a nova palavra 
inserida seja automaticamente sublinhada; e (2) digitação da palavra "TESTE".  
Ressalte-se que o texto introdutório da prova afirma: "...(3) os programas utilizados nesta prova foram 
instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário;". Portanto, sabe-se que o Word 2003 encontra-se instalado com suas configurações padrão.  
Nesse caso, estando, neste editor de texto, a palavra "Mundo" selecionada, para que fosse mostrada a 
janela do Word 2003, como exibida na Figura 3(b), após se digitar a palavra "TESTE", bastou, antes, na 
Figura 3(a), ativar o recurso "Alterações", o que pode ser feito, dando-se dois cliques, com o botão 
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 7 (Figura 3(a)). 
Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pelo candidato, realizando-se tais procedimentos a palavra 
"MUNDO" não será apagada, estando correta a alternativa declarada com o gabarito. 
 
QUESTÃO 26 – MANTIDA. Para resolver corretamente essa questão, era importante observar os 
seguintes detalhes: (1) na Figura 4, observa-se que entre a palavra "Vôlei" e o ano "2011" há uma 
tabulação e, após este, uma quebra de parágrafo manual; (2) o parágrafo inicia-se com o "V", da palavra 
"Vôlei" e vai até o "ponto" (" . "), após a palavra "Polônia"; (3) o ponto de inserção de texto está entre a 
palavra "Vôlei" e o ano "2011", no local apontado pela seta nº 4, ou seja, dentro do parágrafo; e (4) 
nenhuma parte do texto encontra-se selecionado. 
Nessa situação, as alternativas da questão propõem situações, cujo resultado é informado a seguir: 

� item I: está errado, porque dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 
apontado pela seta nº 1, o texto "Vôlei 2011", não será negritado, uma vez que esse texto não se 
encontra selecionado. 

� item II: está errado, porque dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 
apontado pela seta nº 2, o texto "Vôlei 2011", não será sublinhado, uma vez esse texto que não se 
encontra selecionado. 

� item III: está certo, porque dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 
apontado pela seta nº 3, todo o parágrafo será centralizado, uma vez que o ponto de inserção de 
texto está dentro do parágrafo. 
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SOMENTE AUXILIAR CONTÁBIL, AUXILIAR FINANCEIRO E AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 
 
QUESTÃO 28 – MANTIDA. Conforme dito no texto introdutório dessa questão, a Figura 3(b) mostra o 
resultado obtido após ter-se realizado as seguintes ações, na Figura 3(a): (1) ativação de determinado 
recurso do Word 2003, que possibilita, por padrão, que uma palavra excluída seja tachada e a nova palavra 
inserida seja automaticamente sublinhada; e (2) digitação da palavra "TESTE".  
Ressalte-se que o texto introdutório da prova afirma: "...(3) os programas utilizados nesta prova foram 
instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário;". Portanto, sabe-se que o Word 2003 encontra-se instalado com suas configurações padrão.  
Nesse caso, estando, neste editor de texto, a palavra "Mundo" selecionada, para que fosse mostrada a 
janela do Word 2003, como exibida na Figura 3(b), após se digitar a palavra "TESTE", bastou, antes, na 
Figura 3(a), ativar o recurso "Alterações", o que pode ser feito, dando-se dois cliques, com o botão 
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 7 (Figura 3(a)). 
Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pelo candidato, realizando-se tais procedimentos a palavra 
"MUNDO" não será apagada, estando correta a alternativa declarada com o gabarito. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO VETERINÁRIO 

 
QUESTÃO 31 – MANTIDA. A questão de número 31 deve ser mantida, pois a legislação à qual faz 
menção está citada na legislação interna para cargo de médico veterinário, em legislações relacionadas – 
página 21 do respectivo edital. 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA. A questão de número 32 deve ser mantida, pois apenas a alternativa “c” está 
correta, a alternativa “d” citada em recurso está errada, visto que produtos destinados exclusivamente à 
higiene e ao embelezamento de animais são isentos de registro junto ao órgão competente, conforme 
Decreto 5.053 de 22 de abril de 2004, no seu capítulo IX, art. 44, Inc. II – “Fica isento de registro: (...) os 
produtos de uso veterinário sem ação terapêutica, destinados exclusivamente à higiene e ao 
embelezamento dos animais”. 
 
QUESTÃO 34 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “D” PARA ALTERNATIVA “B”. A assertiva III 
deve ser considerada como errada, foi o MAPA foi denominado, erroneamente como Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Agronegócio, sendo que o certo seria Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Sendo assim, esta inconformidade torna a assertiva III incorreta e altera o gabarito de “D” 
para “B”. 
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ADVOGADO 
 
QUESTÃO 31 – MANTIDA.  As afirmativas II e III estão incorretas, enquanto a afirmativa I, embora não 
reproduza exatamente a disposição constante do artigo 594 do Código Civil, está correta.  
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA. Nos termos indicados no artigo 2º, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), a responsabilidade solidária ocorre entre a empresa principal e cada uma das 
subordinadas.  
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. O equívoco na indicação do número da lei não prejudica a análise da questão, 
uma vez que há referência expressa à matéria questionada, que é sobre falências. É expressamente 
autorizada na legislação falimentar a indicação de pessoa jurídica para exercer a função de administrador 
judicial. 
 

AUXILIAR CONTÁBIL 
 
QUESTÃO 40 – ANULADA. O recurso deve prosperar, sendo a questão anulada, pois no enunciado da 
questão não consta indicação sobre a composição do grupo Ativo Não Circulante, a qual deveria identificar 
os valores de Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível, o que impediu o 
cálculo do índice de Liquidez Geral. 
 

AUXILIAR DE RH A 
 
QUESTÃO 36 – ANULADA. O aviso prévio é um direito do trabalhador demitido sem justa causa. O 
empregado deverá trabalhar durante 30 dias, saindo 2 horas antes ou optar por fazer 23 dias 
consecutivos. Não há alternativa que contemple essas três lacunas. 
 
 

Porto Alegre, 05 de outubro de 2011. 
 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos 


