COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU
DECISÃO DOS RECURSOS
(INFRARRELACIONADOS)
I
DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados,
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL CONCURSO PÚBLICO
001/2014 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU.
Atualizado em 22/07/2014.

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA

Inscricao
425000448
425000646
425001242
425001305
425001420
425001492
425001529
425001799
425002974
425003478
425003550
425003823
425004188
425004553
425005159
425005227
425005303
425007299
425008110
425008197
425009450
425012564

Nome
Dartagnan Ferreira De Macêdo
Fábio De Souza Batista
Daniel Fonseca Do Nascimento
Bianca De Souza Ribeiro
Gustavo Lins Dourado
João Antônio Da Rocha Ataide
Alice Monteiro Rodrigues
Antonio Do Amaral Fontan Neto
Diego Tadeu Da Silva
Bianca Da Silveira
Moisés Pinheiro Moreira
Luiza Helena Gomes Freire Farias
Hermânio De Sant Anna Rodrigues
Osny Pereira Filho
Ingrid Gomes De Azevedo
Raquel Da Conceição Borges
Paula Severo Yunes
Marlus Braga Chelucci
Mércia Da Silva Pereira
Gustavo Da Silva Rocha
Najara Oliveira Bernardo
Glauco De França Rodrigues Mendes De Morais

Cargo
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
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425012896
425014587
425014743
425016377
425017240
425017842
425017981
425018655
425020574
425020742
425021417
425021829
425022018
425022452
425023377
425023525
425024952
425024981
425025160
425025315
425025877
425028972
425029513
425030843
425032141
425033024
425033524
425034784
425038146
425038472
425039191
425040064
425041095
425041952
425042140
425043896
425044031
425046451
425047126
425047870
425051412
425051776
425053131
425053215
425053467
425054159

Guilherme Diniz Araújo
Israel De Souza Sant Anna
Daniely Ferreira De Souza
Kayo Emygdio Dias
José Glauco Paula Pinto
Altair Antonio De Souza
Rafael Aquino De Mesquita
Luciana Lins Camello Galvão
Guilherme José Da Silva Araújo
Arthur Almeida Barros Da Costa
Débora Aline Quirino Lima
Flaviany Alves Campos De Oliveira Neco Rodrigues
Raisa Oliveira De Melo
Vanessa Ydennis Oliveira Da Silva
Reinaldo Lins Marinho Filho
Macela Cabral De Alencar
Neirudson Klem Da Silva
Afonso Lima De Albuquerque
Rodolfo Lourenço Godoy
Cinthia Galvão Mariz De Mesquita
Danilo Santos Costa
Silvia Alhadef De Souza Pinheiro De Oliveira
Izabel Cristina Neves Câmara
André Talvane Dos Santos Lira
Marconi Da Silva Leite Júnior
Aline Ferreira De Oliveira
Maria Wilza Martins De Oliveira Nunes
Paulo Ivan Da Silva
Tatiane Da Silva Bigasz
Jekson Dias Da Silva
Adriana Maria De Andrade
Juliana Ferreira Da Silva
Aureo Guedes Neto
Sávyo Dos Santos Souza
Jessica Myrele Oliveira Dos Santos
Jose Antonio Rodrigues Neto
Carlos Roberto Sá Barreto Barros Filho
Priscila Santos Queiroz
Everton Monteiro Pedrozada Silva
Daniel De Vasconcelos Botelho De Andrade
Aureo Higino Santana Da Silva
Harlan Santos De Albuquerque Nascimento
José Luiz De Rezende
Roberta Christina Galvão Fernandes De Vasconcelos
Rafael Augusto Coelho De Lima
Alexandre Pereira Gomes

Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
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425054304
425058293
425058457
425059275
425060824
425060876
425061716
425062947
425064493
425064586
425065644
425066128
425066745
425068807
425071673
425072538
425073375
425074165
425074500
425076455
425076580
425079005
425080529
425081700
425082871
425084265
425084517
425090660
425091300
425091358
425091785
425091884
425092875
425092956
425096230
425097218
425097461
425097635
425097721
425097809
425097821
425098323
425100135
425101837
425105638
425106236

Lucian Hendyo Max Pereira
Maria Da Conceição Araujo Fonseca
Allana Roberta Borges Villarim
Marcio Jorge Torres Cardoso
Nilson Nigro Botelho Neto
Rafael Rodrigues Carvalho
Adelson Batista De Magalhães
Thaner Silva Cardoso
Irley Suellen Alcântara Santos Reis
Marcus Vinicius Lima
Anailde Nogueira Fonseca
Wintemberg Rodrigues Da Silva
Mônica Lopes Dos Santos Ribeiro
Cíntia Gonçalves Alves Moreira
Cristine Assunção Rodrigues Dantas
Luiz Carlos Dias Ficheira Filho
André Taboza Barros
Breno Francisco Vieira Remigio De Oliveira
Ericka Ricardo Carvalho Silva
Leandro Rodrigues Do Nascimento
Jean Larcher De Almeida
Simone Vieira Montenegro
Magnus Ronnie De Sousa Saturno
Ana Paula Caldas Amancio
Maurilio Pereira Alves
Joel Dos Santos Lima
Fernando Pais
Marcus Horacio Gomes Ferreira Mendes
Clarissa Nascimento Pedroso
Frederico De Oliveira Siciliano
Davi Bovolenta
Artur Chaves Da Nóbrega Gomes
Andre Ricardo Diniz De Carvalho
Johrdania Dantas De Andrade Carvalho
Mario Leal Da Silva
Victor Hutton Araújo Dos Santos
Paula Patria Da Silva Matos
Leandro Salustiano Do Amaral
Cleiton Rocha Da Cruz
Ananayra Emerenciano Alcoforado Fonsêca
Filipe Cunha Reges Da Costa
Bruno Mello De Carvalho
Cecília Brêda De Andrade Lima
Carlos Gustavo Lopes Lima
Rodrigo Santana Da Silveira
Marina Oliveira Lins

Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
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425106695
425106987
425108302
425110045
425110304
425111755
425114381
425115421
425116612
425116977
425119060
425119523
425121709
425121991
425122363
425122729
425123027
425123422
425124148
425124611
425125804
425128936
425129906
425130129
425130767
425130930
425133544
425133886
425134190
425134712
425134739
425137079
425137447
425137793
425137875
425139540
425139708
425139874
425141203
425141446
425142201
425147786
425147943
425149461
425149951
425151132

Igor Correia E Silva
Francisco De Assis Da Silva Junior
Flávia Negrini Medeiros
Frank Goldemberg Do N Leal De Oliveira
Maria Do Carmo Lira Dos Santos
Gilvanete Marques Patricio
Pedro Paes Leme Fernandes Veiga
Ítalo Mesquita Lessa
Evandro Azeredo Do Nascimento
Jacqueline Maria Santos De Andrade
Alfredo De Melo Mesquita Filho
Gustavo Batista Carvalho Da Silva
Izabel Cristina Souza Guimarães
Ana Paula Dos Santos Ferreira Sousa
Carlos Augusto Valbão Bastos
Jose Eneas Da Silva Ramos
Gilka Dornelas Da Silva
Deivson Gomes Tavares
Ricardo Leite Sampaio
Benycelia Cynthia Medeiros Koishi
Diego De Lima Silva
Danielle De Carvalho Miyoshi
Thalles Sérgio Caravellas Santos Costa
Leonardo Bonardi
Renata Cardoso Fernandes Paz
Carla Cristina De Sousa Aires
Nathalia Maria Da Silva Vieira
Adriany C G De Oliveira
Katarina Chaves Lacerda
Lidiane Patricia De Oliveira Pessoa
Marcela Melo Moreira Sans
Alexis Davidson Maciel De Barros
Fernando José Malagueta Galvão Júnior
Daiane Maria Arnuti
Simone Santos Mourao
Karla Waleska Cvitanic Souza
Gustavo Fernandes Braga
Debora De Lima Augusto
Ailton Barreto Castricini
Fabricio Pereira Da Silva
Gesualdo De Souza Almeida
Rodrigo Sitonio Souto
Tatiana Palmeirim De Sousa
Luiz Felipe Verissimo Soares
Ana Clara Rodrigues Barros
Rafaele Gomes De Souza

Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
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425153216
425154821
425155735
425155872
425157032
425000040
425000128
425000279
425000822
425001336
425001613
425001938
425002072
425002541
425003244
425003459
425003498
425003869
425004309
425004649
425004976
425005057
425005377
425005560
425005681
425006134
425006438
425006914
425007158
425008115
425008671
425009354
425009572
425009753
425010408
425010627
425011788
425012671
425013961
425014023
425014163
425014208
425014230
425014994
425015699
425016742

Raquel Da Costa Queiroz De Oliveira
Rachel Moura Martins De Aquino
Hélio Silva Duarte Filho
Renato De Paula Araujo
Cláudia Regina Cruz De Almeida Lima
Roberta Regina De Oliveira Pereira
Jesse Faedrich Cunha
Natasha Rangel Rosso Nelson
Douglas Pinheiro Bezerra
Regina Elizabeth Pinheiro De Oliveira
Alexandre Arantes Ferreira
Bruno Alves Serrano
Arthur Castelo Branco De Albuquerque Martins
Danielle Fernandes Da Silva
Eliete Amaral Silva
Diogo Cézar Souza Munt
Aloisio Machado Da Rocha
Ariele Vicente Batista
Ana Patricia Araujo Da Silva
Zaira Monteiro Santos Leal Rodrigues
Nivaldo Francisco Da Silva Junior
Alexsandro Baía Alcântara
Sandra De Almeida Silva
Anderson Tales Ferreira Romao
Thiago Lira De Holanda Leite
Paula Cohen
José Artur Gomes Pinheiro Santos
Rute Mikaele Pacheco Da Silva
Roberta Andreza De Araujo Baptista
Natália Regina Barbosa Santana
Caroline Ribeiro Da Rosa Rangel
Anderson De Oliveira Carmo
Nathália Gurgel De Castro
Flávia Gabriella Muniz Honorato
Tarciana Maia De Oliveira
Giselle Christine Malzac Patriarcha
Rafaela Correia Lima Machado
Kessia Regina Francisco Do Nascimento
Cristina Do Passo De Oliveira
Andressa Cândido Tavares Da Costa
Jordana Rodrigues Quintela
Maria Gabriela Coimbra Lou Pereira
Deivy Bruno Do Nascimento Medeiros
Kívia Raene Araújo Galdino
Douglas Duremberg Melo Balbino
Sandro Lourenço Da Silva

Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
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425017329
425017910
425018410
425019245
425019344
425020573
425021257
425022222
425023101
425024438
425025036
425025069
425025931
425026843
425027196
425027734
425027779
425028469
425028543
425028610
425028959
425029477
425029566
425029637
425029726
425030611
425032151
425032376
425032625
425033280
425033880
425034270
425035332
425035817
425036233
425036525
425038348
425039265
425040452
425040701
425041220
425042503
425042530
425042730
425043685
425043817

Monique Martins Dominice
Cristiane Vieira Borba
Miguel Dos Santos Gomes
Ilany Kathariny Costa De Andrade
Gabriela Martinez Berdeal
Carleandro Claudino Fidelis
Luciano Mendonça Cavalcanti
Luanna Ferreira Da Costa Fernandes Serêjo
Wliclécia De Moura Ricardo
Mariana Costa De Santana
Carolina De Sousa Carrilho
Clarissa De Carvalho Freire Falcao
Caroline Cedrim Sampaio
Rafaela Azevedo De Santana
Daniel De Souza Angelete
Pedro Amorim Carvalho De Souza
Anna Claudia Oliveira Freitas De Castro
Jhoane Ferreira Fernandes Brazileiro
Tassia Rejane Lins Da Silva
Maysa Amanda Aquino Do Bú
Diogo Manoe Novais Lino
Marlus Machado Nunes
Mirella Delmondes Pereira Freire
Romero Dídio Costa Vieira
Daniel Fernandes Dos Santos
Claudia De Amorim Niemeyer De Farias
André Teixeira De Oliveira
Soraya Muniz Calixto De Oliveira
Rogeria Ribeiro Oliveira
Juliana Martins Bretas
Thayse Rapallo Musco Lobato De Faria
Antonio Amom Schaumam De Paiva
Flavia Leite Pontes
Rafael Delgado Da Silva
Alexander Diniz Da Mota Silveira
Hélio Francisco Da Silva Filho
Lindsey Matos Pomodoro Cabral
Patrícia Mendonça De Castro Maia
Alberto Lopes De Brito
Thiago Henrique Costa De Almeida
Phillipe De Oliveira Souza Freire
Maria Isabel De A Menelau
Sandra Maria Queiroz De Lacerda Chipitelli
Catarina Maria Pereira De Andrade
Darney Teresa Couto De Sa
Bruno Teodoro Lima Da Guia

Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
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425045026
425045170
425045887
425046957
425047011
425047169
425047188
425047269
425047597
425048433
425048583
425050886
425052544
425053126
425055385
425055620
425057900
425058033
425059012
425060366
425060566
425060709
425060753
425061112
425061159
425061380
425062240
425062954
425063845
425064650
425064705
425066156
425066642
425066801
425067171
425067422
425068344
425069355
425069365
425069391
425071486
425072350
425072383
425072937
425073288
425074821

Indiana Silva Barreto
Johnnys Rodrigues Dinis Da Silva
Renata Barros Gomes Netto
Andreza Isolda Cavalcante Cardoso
Rayane Moésia Cariri
Amanda Erruas Do Carmo
Mychelle Ramos De Andrade
Emanuela Moraes De Miranda
Thaysa Torres Souza
Alecio De Freitas Ossola Ribeiro
Carolina De Brito Barbosa
Claudia Magaly Maia Lemos
Tais Maria Andrade Queiroga
Mariana Pastick De Amorim
Jamille Gonçalves Veras
Tiago Banha Lopes Freire
Rebeka Rodrigues Cazer
Luciana Moreira Rodrigues
Vandilo De Farias Brito Sobrinho
Pedro Henrique De Queirós Tartaruga
Thiago Lessa Gama Calfa
Breno Alves Cerqueira
Ana Beatriz Gonzalez De Camargo
Fabio Vieira Pereira Cendão Peixoto
Lais Lavecchia Bellote
Luciana Tranquilino De Melo
Mariana Neves Bezerra
Jonatas Barbosa Xavier
Daveslley Oliveira Cardoso
Éder César Medeiros De Oliveira
Heli Andre Bento Costa
Hermano Cananea Nobrega De Azevedo
Deyse Anny Magalhães Silva
Jáder De Medeiros Mariz Neto
Alice Barboza Pereira
Mirelly Karineferreira Da Silva
Vanessa Costa Machado
Edglay Barros
Vanessa Ellen Pereira De Moraes
Amanda Vidal
Erick Joseph Rabelo Chagas
Raisa Tavares Pessoa Nicolau
Sabrina Felizzola Souza Muro
Taisa Soares Pacheco
Ana Elvira Alves Do Nascimento
Nadya Julyanne Patricio Correia

Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Analista de Gestão (ANG - Advogado)
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Adriana Fernandes Da Silva
Laiz Mariel Santos Souza
Bruna Fittipaldi Jordão
Raphael Vianna Veras Antônio
Eline Maria Tavares Melo
Manuela Dos Santos Domingos
Adalzira Andreina Cavalcanti De Miranda Coelho
Manoel Anizio Ferreira De Sá
Vanessa De Castro Pastore
Juliana Maranhao Coutinho
Adriana Torres De Sá Resende
Agostinho Camilo Barbosa Candido
Carolina De Lurdes Maciel Santos
Alan Gonçalves Da Silva
Joyce De Oliveira Lessa
Suellen Campello Da Rosa
Anelize Pereira Cabral
Maria Betânia Tenório Cavalcante E Silva
Fillipe William Arco Verde Medeiros De Paiva
Raissa De Holanda Torres
Thaynara Cavalcanti Pires De Lima
Rafaela Macias Gazzanéo
Thayse Costa Cabral
Clara Lis Coelho De Andrade
Thalita Belchior Larrubia Da Gama
Juliana Barreto De Carvalho Amorim
Charlotte Castello Branco Jonqua
Vinícius Silva Siciliano
Bárbara Danielle Patrício Montenegro
Filipe Calheiros De Albuquerque
Alexandre Nitão Jerônimo Leite
Paula Roberta Silva Gueiros
Diogo Luiz Batista Sousa
Danielle Carvalho Goncalves
Vitor Corrêa Gonçalves
Aida Carolina Silvestre Teixeira
Juliana Loja Lopes
João Vicente Da Cunha Regattieri
Thamyres Costa
Lucia Barroso Dos Santos Cagido
Ana Gabriela Soares Barbosa
Marco Aurelio Delfino De Almeida
Maria Carolina Floriano Pereira Santos
Naira Dos Santos Alves
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Manuella Almeida Souto De Moraes
Adriana Medeiros Mascarenhas
Lorena Barros Albuquerque
Dmitri Assis Ramos
Tiago Brilhante Gomes
Fabiana Alvim Meynier
Igor De Oliveira Fernandes
Andressa Pereira Machado Villar
Roberta Maria Gomes De Oliveira
Roberval Santiago Burgos
Vanessa Silveira De Morais
Rafaelle Teixeira Martins
Flavia Raquel Freire Feitosa Alves
Lourival Bezerra Da Silva Neto
Flaci Costa Santos
Renato Ramos Magalhães
Mariana Maria De Sousa
Daisyanne Maria Rodrigues Barreto De Assis
Evilásio Galdino De Araújo Júnior
Aline De Oliveira Cabral
Elza Thais Goncalves De Melo Lima
Luiz Fernando Braga Freire
Carolina Leite Amaral Fontoura
Nathália Januzi De Almeida Rocha Teodozio
Eduardo César Alves Amorim
Natália Cristina Soares Dos Santos Pires
Wellison Luiz De Santana
Filipe Sinedino Costa De Oliveira
Thais Virginia Da Rocha Melo
Cristian Alves De Souza
Jadna Gheysa Rodrigues De Araujo
Ana Carolina Gonçalves Soares
João André Borges Miranda
Natalia Alves Parente
Charlene Magalhães Andrade
Amanda Moraes De Oliveira
Joao Alexandre Gomes Lins
Maria Eduarda Gonçalves Caribé
Julia Solano De Castro
Flaviano Vasconcelos Pereira
Pedro Henrique Diniz De Castro
Rachel Luiza Coelho Corrêa De Oliveira
Marianna Sousa De Miranda Feitosa
Julio Cesar Fonseca Cruz
Alexis De Souza Pessoa
Leonardo Bruno Cavalcante Arruda
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Maria Cecília Vitorino Torres Leite
Ian Barbosa Rodrigues De Oliveira
George Soares De Oliveira
Abinoan Ferreira Da Silva Rangel
Laís Leite De Araújo Feitosa
Rosane Das Neves Aracri Rique
Bruna Barreto Perazzo Costa
João Luiz Neto
Janaina França Fonseca
Suylla Andrade Araújo Sampaio
Tatianne Gomes Rodrigues De Siqueira
Bruno Tyrone Souza Virginio Cabral
Frederico Augusto Duarte De Alencar
Leandro José Lima Do Rego
Bruno Garcia Da Mata
Sandra Isabel Sales Da Silva
Adelson Alves De Morais
Jorge Ricardo Dias Santiago
Giancarlo Alves Do Nascimento
Letícia Silva Grees De Oliveira
Guilherme Cardoso Junqueira
Renata Regina Costa Caminha
Aline Santos Da Silva
Danielle Barbosa Coêlho Costa
Carlos Emanuel De Albuquerque Alves
Ailla Lins Cavalcanti
Dimitrio Janderlan Tiago De Souza
Flávio André Alves Britto
Sandemax Pereira Dos Santos
João Victor Agra De Lima
Claudio Roberto Gomes Pimentel Junior
Lucinea Izaias De Souza
Antonio Everaldo Alencar Bezerra Rocha
João Felipe Ferreira Soares Pessoa
Wesley Almeida Pinheiro
Alisson Câmara De Abreu
Manoela Muniz Pedrosa
Alan Glauber Gonçalves De Oliveira
Leonardo Andrade Lima Vidal De Araújo
Aline Colombo Bez Birolo
Amilcar Soares Dos Santos Lima
Raimundo Alves Da Silva Gomes
Bruno De Assis Bastos
Isabely Souza De Omena
Ana Carolina Guedes Barros
Daniel Feitosa Mendes
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Viviana Leite Garcia
João Paulo Dantas Carneiro Souto
Andre Mello Souza
Ana Luiza Falquer Da Costa
Fernanda Bouth Pinto
Mônica Guimarães Silva
Adriane Da Silva Gadelha
Nalva Dos Santos Da Conceição
Yarianne Melo De Sousa Gama
Thayane Vicente Vam De Berg
Bruno Vanzillotta Do Nascimento
Gabriela Jesus De Souza Ortega
Edijane Alves Da Silva
Neidja Meirelle De Lira Lopes
Silvana Mariano Da Silva
Paula Fernanda Cabral Freire Gomes Cardoso
Lenilson Staine Carvalho De Oliveira
Maria Do Socorro Belarmino De Oliveira
Rhaisa Chaves Dos Santos
Fernanda Alves Ribeiro Paz
Tamyris Leandro De Araujo
Mary Alice Dos Santos
Vania Dias Da Silva
Thayana Christina Oliveira De Castro
Mariana De Oliveira Santos
Aline Pâmela De Lima Santiago
Lidia Da Silva Costa
Mayara Da Silva Lima
Priscila Keila Guimarães Bispo
Kathiusca Maria Soares Pontes Barreto
Sonia Mendes De Souza
Luis Claudio Lima Da Silveira
Marta Raquel Santos De Oliveira
Pedro Henrique Barroso Da Costa
Samuel Wendell Gomes Marinho
Andréa Maria Batista Da Silva
Kívia Alfredo Soares
Frederico Van Erven Cabala Oliveira
Taianne De Lima Gomes
Mirian Amorim Gusmão
Angela Grammatico Severino Da Silva
Leila Clemente Da Silva
Tatiana Aude Coelho Pinto
Maria Augusta Machado De Carvalho
Heloisa De Leiros Marques
André Wolmer De Melo
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Milena Cristina Rodrigues Da Silva
Talita Leandro Sobrinho
Mauro Luiz Aragão Petti Filho
Fábio José Araújo Albuquerque
Fernando Humberto Raquel Borges
Vanessa Carolina De Lima Ronchi De Magalhães
Amanda Santos Lima Da Cunha
Pedro Henrique Cunha De Carvalho
Juliana Nascimento Santos
Caio Raoni Pereira Lima
Danilo Barbosa Abrantes De Sousa
Vicente De Paula Dos Santos Coelho Netto
Magno De Oliveira Alves
Fabiano Pelonha Bezerra
Alex Esteves
Rosa Maria Fernandes Chacon De Lira
Hebert Fernando Cataldi De Farias
Andre Luiz Rodrigues Da Cruz
Valdeilson Soares Rodrigues
Carlos Alberto Dos Santos Pereira
Alex Frank Costa Albuquerque
Francisca Flaviana Oliveira Rocha
Alda Mesquita Queiroz
Gênesis Miguel Pereira
Hanna Karina Das Chagas Bezerra
Raissa Goncalves Basilio
Neusa Maria De Oliveira Gualberto
Jailson Manoel Silva Duarte
Surianne Emilia De Sousa Machado
Moisés Andrade Da Silva
Leonardo De Sousa Catão
Marco Henrique Da Silva
Rafael Marques De Abreu De Souza
Maria Simone De Lacerda Antonino
Getulio Alves Junior
Ewilla Tacyelle Santos
Rodrigo Jorge Fonseca Da Cunha
Leandro Augusto Dos Santos Gonçalves
Vagner Luiz Soares Monteiro
Saulo Carvalho Lira
Maria Rafaella Tavares De Oliveira
Simone Dias De Souza Oliveira
Tadeu Botelho De Souza
Joao Maria Venancio Dos Santos
Maicon Ferraz Dos Santos
Renata Lopes Bernardo
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Alexandrine Costa A Lima
Bruna Sampaio Rosa
Carolina Magna
Thiago Nunes De Carvalho Lopes
Anne Danielle Mota Ferraz
Tatiane De Lima Caldas Da Silva
Adalgisa Lordão Barboza De Almeida
Antonio Carlos Gusmão Da Silva
Érica Gomes Rocha Da Silva
Lucivania Jacinto Da Silva
Taciane De Fátima Soares Da Silva
Diego Feitosa Monteiro
Geovane Da Silva Costa
Francisco Luciano Barbosa Mendes
Patrick Nobre Da Silva
Rogerio Teixeira De Omena
Erika Aiany De Souza Alves
Elayne Karinna Figueiredo De Oliveira
Selma Maria De Vasconcelos Nobrega
Danilo De Barros Briano
Kátia Cilene Dantas
Kátia Regina Franco Da Silva
Andréia Duarte Neves
Danielle Gomes Tavares
Marco Antônio Alves Da Silva
Guilherme Silva Lins
Maria Carolina De Andrade Romeiro
Lisângela Maria Rubik Da Silva
Rodrigo Mariano De Moraes
Ricardo Bezerra De Albuquerque Melo
Givanildo Dos Santos Lima
Lucia Monteiro Martire Nogueira
Emmanuella Arruda Feitosa
Kássia Teresa Souza Maia De Morais
José Luiz Cortez Moacyr
Nayara Silva De Andrade
Herrisson Queiroz Neto
Rodolfo Alexandre Santos De Figueirêdo
Daniel De Morais Costa
Filipe Santos Rodrigues
Simonia Martins Mota De Albuquerque
Natália Maria Ramos Farias Coutinho
Mayara Da Silva Luz
Leopoldina Mariz Lócio
Alessandra Callado Bezerra De Mello
Eldon Evangelista De Oliveira
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Gestão da Qualidade)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Operações
Gestão da Qualidade)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)

19

e
e
e
e
e
e

425088288
425093495
425094031
425098682
425113987
425115992
425119778
425130638
425135634

Rafaela Lira Santos Regio
Álvaro Augusto Viana Braga Torres
Uryan Augusto Saviotti Cerqueira
Igor Barreto Bandeira
Francisco Weluilton De Oliveira
Camilla Carolina Hunt
José Eduardo Cubiça De Souza
Luana Da Costa Da Silva
Elias Abreu Alves

425003616

Luna Lemos De Azeredo

425006793

Giordano José Pinheiro

425014428
425017196
425035938
425036418
425040235

Fábio Montenegro Pontes
Jayne Dos Santos Lima
Rebecca Camile De Albuquerque
José Henrique Brasil
Alonso Cavalcante De Sousa

425047647

Petterson Luiz Menezes Da Silva

425054430

Rodrigo S Moraes

425058525
425062506
425063207
425079043

Kenny Pereira De Azevedo
David Bernardes De Andrade Passos
George Flávio Pereira Chaves
Rodrigo César Mano Rodrigues

425086729

Alan Carlos Da Silva Ferreira

425098501

Lourival Cossatis Nascimento

425112591
425122016
425131561
425136496

Leonardo Almeida Batista
Felipe Ferreira De Araújo
Diogo Edler Menezes
Renato Da Silva Ferres Júnior

Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
Telecomunicações)
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de
de
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de
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de
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425143411

Marcelo Carlos Guimarães Tavares Filho

425155742
425000443
425000824
425001775
425005454
425036096
425041492
425062092
425062306
425068954
425092235
425099999
425107995
425108577
425112595
425114245
425117350
425122450
425124309
425125045
425126771
425129463
425136331
425145312
425148201
425148954
425154755
425159604
425163241
425003361
425006667
425010941
425013478
425015193
425015628
425016261
425016932
425021351
425023225
425024901
425027097
425035467
425036901

Henrique Olinger
Ruy Ferreira Silva
Rafael Araújo Da Silva
Magno Roberto Da Silva
Ígor Godeiro De Oliveira Maranhão
Erick Novais Santos
Daniel Rodrigues Liberato
Leandro Figueiredo Do Couto
Alessandro Duran Da Motta
Marcus Da Cruz B Ururahy
Marcos Tulio Gomes De Paula
Henrique Rodrigues De Souza
Ruan Sávio Da Costa Tertuliano
Maria Carolina Henriques Alves Da Silva Oliveira
Marcos Alexandre Nunes D Albuquerque
Luís Roberto Pereira Silva
Arley Thalmo Amado Fagundes
Cleanto De Oliveira Costa
Carlos Eduardo Buarque Cruz Pimentel
José Wellington Pedro Da Silva Filho
Raysa Sthefany Gomes Gonzaga
Eduardo Carrazzoni De Menezes César
Anderson Souza Vieira
Caio César Gonzaga Cavalcanti
Geison Dos Santos Pereira
Ludolf Da Mota Silva
Luiz Carlos Mottin
Gurdjieff Matos Do Nascimento
Danilo Cesar De Luna Alves Campelo
Emerson Alves Da Silva
Francisco Ruiz Netto
Rodrigo Nunes De Melo
Francisco Clebson Sousa Galdino
Leonardo Targino De Oliveira
Francisco Isaias De Sousa Costa
Regina Maria De Lima Neta
Thiago Barbosa De Assis
André Gouveia De Figueirêdo
Raul Alexandre Müller
Jairo Rodrigues Da Rocha
Beethoven Nóbrega De Assis
João Pedro Ribeiro Filho
Teotonio Teles Junior

Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
de
Telecomunicações)
Analista
Técnico
(ANT
Engenheiro
de
Telecomunicações)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
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425044612
425047850
425049891
425057769
425065471
425069278
425071515
425071571
425084936
425091208
425100129
425105696
425107788
425109994
425112702
425113535
425113784
425116183
425117647
425120276
425122060
425125024
425126277
425137229
425138436
425144383
425148098
425148538
425150131
425150921
425152441
425154082
425154280
425003226
425010565
425028849
425036634
425037218
425040240
425060014
425068717
425069115
425076994
425089507
425102685
425104854

Felipe Nascimento Maia
Tito Rodrigues Pontes Pinheiro
Ilthon Lucas Arruda Ramalho Pereira
Naevio Mendonça Rezende Neto
Laécio Trajano De Sales
Geronimo Barbosa Alexandre
Gabriel Reis Vasconcelos
Rodrigo Xavier Mendes Leonel
Paulo César Carpegeanne Brito De Vasconcelos
Marcos Antonio Dos Santos Serrao
Leilson De Souza Lino
Gustavo Costa Aragão
Hugo Queiroz De Santana
Daiana Correia De Lucena
Paulo Vitor Pires Da Silva
Lucas Eduardo Zandonai
Fabio Xavier Lobo
Larissa De Cássia Pinto Dos Santos
Dhonny Lima Da Silva
Mariana Camurça De Azevedo
Samuel Souza Da Silva Junior
Alexandre De Carvalho Garcia
Elison Santos Borges
Victor De Castro Vasconcelos
Raphael Leite De Andrade Reis
Raphael Rodrigues Mendes
Daniel Fernandes Da Cunha Veras
João Paulo De Oliveira E Silva
Rafael Paz De Oliveira
Jefferson De Oliveira Silva
Caio Saude Da Silva
Carlos Correa Coutinho
Filipe Fernando Fagundes De Assis
Leonardo Santos Santana
André Cavalcanti De Albuquerque
Rafael Angelo Vieira Pessoa Lima
Artur Muniz Szpak Furtado
Carlos Alberto Teixeira Junior
Pedro Cintra Siqueira Dos Santos Guerra
Márcio Rodrigo Santos De Carvalho
João Carlos Souza De Arruda
Gleidson Henrique De Andrade
Ítalo José Barboza Da Silva
Luiz Gonzaga De Andrade Lima Neto
Fabrício Lucimar Da Silva
Elthon Flavio Silva Nascimento

Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)

22

425111191
425116278
425117592
425125558
425128046
425129856
425138142
425148170
425154909
425000894
425001313
425004900
425005253
425006841
425007033
425008379
425011053
425011603
425011967
425015710
425018799
425021744
425030357
425030960
425036724
425048980
425053773
425057202
425061326
425074545
425078646
425079973
425080420
425080538
425081683
425086989
425092798
425101039
425101906
425102170
425106132
425109074
425120237
425120395
425120970
425121763

Elias Marques Ferreira De Oliveira
Rodolpho Bezerra Barbosa
Márcio José De Moraes Réges
Crelison Nelson Hermenegildo Alves
Regimar Maciel
Rafael Ferreira De Lira
Paulo Pires Fernandes Neto
Luciano Machado Tomaz
Flavio Porphirio
Nadja Accioly Espindola
Felipe Bento De Albuquerque
Felipe Augusto Cruz
Luiz Paulo De Oliveira Queiroz
Laio Vítor Peixoto Coutinho
Jessivaldo Vicente Do Nascimento
Deyvison De Assis
Rudson Campos
Manuel Oliveira Batista Júnior
Wagner Correia Peixôto
Lucas Araújo Florêncio
Fernando Elias De Medeiros Pereira Costa
Anderson Luiz Gomes Leite
Solon Severino Santana
Ana Carolina Motta Maffra
Marcio Hugo Matias Severiano Da Silva
Rodrigo Campos Dos Passos
André Beethoven Barros Araújo
Thiago Henrique Bezerra De Santana
Lucas De Souza Pinto Valente
Maxdavid Oliveira Campos
André Filipe Mendes Alves
João Luiz Cavalcanti De Farias
Nicolas Do Nascimento Cavalcante
Elena De Souza Cohen Lopes
Ana Maria Pôrto Oliveira De Aguiar
Jahn Lisboa Dihlmann
Rafael Rosa Pereira
Egbert Walmeron Duarte Costa
Jailson Alves Da Nobrega
Lélio Celso De Araújo
Joab Sobreira De Andrade
Pedro Moura Maciel Braga
Márcio José Alves Monteiro Filho
Jean Marcel Bezerra França
Alessandro De Lima Pinheiro
Eduardo José Fernandes Rocha

Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
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425121846
425121861
425122089
425131817
425132162
425135796
425136020
425137226
425140265
425145058
425147693
425149736
425151479
425154262

Gabriel Fonseca De Aguiar
João Evangelista De Paulo Campos
Iury Almeida David De Castro
Renata Motoki Amorim Pereira
Vanessa Kally Medeiros Tavares
Marcos Vinicius Boaventura Corrêa
Rafael Teixeira Chaves
Luis Fernando Chaves Silva
João Rocha De Arruda Câmara
Vitor Leme De Menezes
Allexandre Rerison Fernandes
Mauricio Lucena Couto
Ismael Nogueira Rabelo De Melo
João Paulo Fernandes De Sousa Rêgo

425004092

Alex Dias Da Silva

425105426

Daliane Cristina Gabriel

425126507

Adi Rivan Barchinski

425144104

Fabiana Rosa De Lirio

425165426
425009493
425013538
425042885
425044508
425056747
425066397
425103737
425103891
425117256

Bruno Valença Guedes
Ícaro Johnson Lessa Coutinho
Marcones Oliveira Barboza
Bruno Gomes De Souza
Raphaela Rhayane Pereira Da Silva
Gustavo Antônio Aniceto Veras
Eliana De Oliveira Da Silva
Adriana De Franca Gondim
Jonathan Duarte Da Silva
Samuel Vitor Oliveira Dos Santos

425062762

Felipe Gomes Da Silva

425139934

Francinaldo Pereira De Azevedo

425140604

Warliy José Otacilio Ribeiro

425003073

Rodrigo Da Silva Xavier

425003523

Rodrigo Silva Herculano

425017542

Jekson Manoel Gomes Da Silva

425126627

Alexandre Bezerra De Souza

Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do
Trabalho)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do
Trabalho)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do
Trabalho)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do
Trabalho)
Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do
Trabalho)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Elétrica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Elétrica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Elétrica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Eletrônica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Mecânica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Mecânica)
Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Metalurgia)
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425150856

Cristiano Pedro Valenca

425000691

Daniel Terto Do Nascimento

425027765

Weydson De Oliveira Santos

425066679

Jeymesson Carias Teixeira

425067326

Joao Sergio De Sousa Figueiredo Filho

425067503

Gerson Amaral De Oliveira Junior

425074945

Joao Carlos Menezes De Oliveira

425098812

Sergio Carlos Guimaraes Viegas

425109540

Alcimar Silva De Góis

425111569

Zenia Simplicio De Souza

425114482

Leandro Nunes Carneiro

425115519

José Keytony Soares Ribeiro

425125214

Rogério Batista Cavalcante

425132101

Roseane Dantas Da Silva

425144751

Diego Da Silva Nascimento

425145146

Rogerio Tenorio Da Silva

425151545

Luiza Jordão Gomes De Sá

425001710

Laís Da Costa Dantas

425009491

Douglas Almeida Da Silva

425013742

Hélio Teixeira De França Junior

425015007

Geovanio Alves Leite

425019846

Raimundo Lopes Justino

425029635
425033958

Silvano Gomes De Menezes
Adelmo Alves Do Nsascimento

Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e
Equip. Metroferroviários: Espec. Metalurgia)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente de Manutenção (ASM - Operação de
Máquinas e Equipamentos)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
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425042584

Waldeilson Marinho De Carvalho

425045311

Michael Douglas Barbosa Camelo

425071626

Cleiton Rodriges Pereira

425072723

Sanclai Vasconcelos Silva

425077478

Luiz Antonio Nascimento De Moura

425107488

Romulo Martins Remigio

425110218

Jefferson Ferreira Da Cruz

425129350

Márcio Ferenando De Siqueira Pereira

425133698

Emanoel Ernandes Medeiros De Oliveira

425142073

Alan Cosme Alves Feitosa Pinheiro

425157464

Keemy Almeida Barbosa

425165537

João Henrique Medeiros Monteiro

425003124

Jonas Tiburcio Valeriano Filho

425003458

Tiago Rodrigues Da Silva

425004959

Hugo César Da Rocha Ribeiro

425005093

Diego Eduardo Alves De Melo

425005806

Edson Caetano Da Silva

425005858

Dayane Gabriela Nascimento Silva

425007211

Laio Vítor Peixoto Coutinho

425007900

José Severino Ferreira Barboza

425008000

Lucivan Macena De Carvalho

425008257

Carlos Eduardo De Andrade Silva

425009701

Virgem Maria Da Conceição Da Silva

Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos
Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
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425010949

Stenio Lima De Oliveira

425011010

Merques Nascimento Freitas

425011782

Djalmir Farias De Sousa

425011820
425012156
425016869
425017354
425018009

Claudio Jorge Cavalcante Dos Santos
Ana Caroline Da Silva Souza
Thiago Marques De Albertim
Helio Cesar Costa De Oliveira
William Douglas Ramos Da Silva

425019277

Sergio Pereira Bittencourt

425025532

Nathalia Lopes Dos Santos

425031080
425031764
425032513
425040544

Sylvan Flavio Salvador De Lima
Bruno Herculano Da Silva
Ricardo Gomes Da Silva
Éder Andrey Accioly Santos Ferreira

425041827

João Pedro Gomes Xavier

425045133

Arthur Pereira De Andrade Neto

425046678
425048679
425049230
425051679
425052307

Manoel José Da Silva
Dênisson Marinho Da Silva
Lucas De Andrade Fialho De Oliveira
Ruben Vivaldi Silva Pessoa
Fabio Mendes Lima

425053931

Rony Dos Santos Penhafiel

425067820
425067929

Ednaldo José Da Silva
Ana Adelaide Reys Castello Branco

Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
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425069473

Renato Souza Melo

425077447

Danielle Saturnino Corrêa

425083831

João Jamerson Melo De Araujo

425086428
425088468
425089228
425091638
425094047
425094928
425095050
425095744
425103055
425103364
425105012

Janielle Prazeres Ferreira Martins
Guilherme Pereira De Souza Brito
Luiz Fernando Cavalcanti Lins Cordeiro
Fábio Rodrigues Dos Santos
Bruna Laysa Lima De Carvalho
Jary Braga Gomes Junior
Jairo Batista
Gustavo Perini Rezende Da Fonseca
Daniel Silva De Amorim
Fabiana Ferreira De Oliveira
Valmir José Da Silva

425109260

Tarssio Vanderli Moura Lima

425111182

Mayrla De Oliveira Santos

425113364
425113727
425114208
425115647
425116535
425117974
425118800

Amanda Dantas Figueiredo
David Da Silva
Pablo Diego Andrade Silva
Wellyson Alves Dantas
Ivan Isnaldo De Oliveira Rocha
Maria Nazaré Vieira Lima
Vagner Dos Santos Coelho

Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
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425119644

Daniel Silva Dos Santos

425119882

Weslley Dos Santos Bulhoes

425120005

Daniel Santana Do Nascimento Junior

425121260
425122156
425124408
425125541
425127569

Luan Tenório De Oliveira
Jair Antonio Palazzin
Igor Da Silva Paes Barreto
Crelison Nelson Hermenegildo Alves
Marcus Vinícius Pergentino De Santana

425127808

Igor Atila Diniz Ferreira

425128671

Osmar Gomes Da Silva

425129117
425129540
425130019
425131565

Jefferson Francisco Da Silva
Wesley Dias Dos Santos
Leticia Dias Ribeiro
Anselmo Francisco Da Silva

425132365

Jefferson Gomes Silva Santos

425133322

Aluisio Ferreira Do Nascimento

425134380
425136450
425138255
425141644
425144584

Nilton Izídio Da Silva Júnior
Robson Farias De Oliveira
Sanclair Clemente Santos
Arcindo Barbosa Lemos De Sá Júnior
Marcos Aurélio Bezerra Cunha

425147888

Roberto Martins Da Silva

425148495
425151558

Sócrates Silva De Souza
Diego Lúcio De Oliveira

Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle
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425152605

João Paulo De Oliveira Ribeiro

425154553

Leonardo Afonso Gonçalves

425154603

Andre Victor De Franca Santos

425157367

Francisco Edson Carlos Ribeiro

425162819

Natanael Casado Da Silva Junior

425164362
425002350
425012779
425013759
425015463
425016740
425018508
425018548
425019504
425023207
425023406
425027276
425030466
425045504
425047881
425056689
425067697
425068559
425069247
425080617
425083966
425090511
425101522
425109346
425110890
425121521
425130125
425130904
425153735
425157361
425161042
425165466
425001404
425013765
425019592

Andre Carlos Siqueira Da Silva
Ludivick Valerio De Vasconcelos
Servilho Silva De Oliveira
Wagner Maiabezerra
Marcelo Meireles Dos Santos Silva
Francisco José Da Silva Oliveira
Paulo Roberto Ciriaco Do Nascimento
Antonio Mendes Junior
Felipe Davisson Freire Fernandes
Elson Andre Da Silva Caetano
Dileandro Freitas Da Silva
Andre Abrantes De Lima
Alexandre Gomes Tenorio
Hercílio Pereira Da Silva
Adriana Carla De Santana Florêncio
José Batista Araújo De Sousa
Erivandra Carnaúba Marques Dos Santos
Josildo Mendes De Sousa
Kleber Raimundo De Souza
Jone Jean De Sousa Correia
Rodrigo Freitas De Andrade Varela
Aloysio Gois Fernandes Barros Neto
Gabriel Marcos Ferreira De Oliveira
Gregório Goldman Dos Santos Felipe
Daniel Silva Borges
Samuel Luiz Da Silva
Geandro Vieira Neto
Ricardo Alexandre Da Silva Barreto
Jackson Taylor Costa De Lima Da Silva
Ubirajara Silva Dos Santos
Almir De Almeida Menezes Filho
Adriano Conceição Dos Anjos
Danilo Fagner Ferreira Da Silva
Carlla Ramos Da Silva
Ana Flavia Florentino Freitas

Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Controle de
Movimento de Veículos Metroferroviários)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
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425062453
425072523
425086121
425114551
425115318
425116436
425127394
425129506
425133916
425161393

Larissa Noberto De Oliveira
Cleidson Davi Oliveira Da Silva
Luiz Carlos Dos Santos
Renata Carmem Gonçalves De Almeida
Lindemberg Araujo De Lima
Fernada Alves Cordeiro
Juliana Silva Juca
Patricia Viana Serafim Silva
Christhofe Costa Lins
Taciana De Souza Dias

425007506

Jader Henrique Pinheiro Borges

425024536

Leandro Souza Da Cunha

425041178

Denis José Conde Freire Junior

425065916

Leandro Batista Do Sacramento

425088949

Gláucio Medeiros De Souza

425096542

Ivonaldo Do Nascimento

425096599

Ítalo Montenegro De Oliveira

425118074

Luis Carlos Bandeira De Mello

425146756
425020223
425001342
425012172
425013932
425025868
425037056
425043346
425054976
425091132
425093686
425106150
425106439
425112027
425116978
425132705
425133085
425142681
425151062
425158626

Waner Luiz De Castilhos Toss
Fernanda Meire Pereira De Melo
Elane Barbosa De França
Tiago Gomes De Souza
Natia Gabriela Griffo Horato Monteiro
Fernanda Da Silva Rodrigues
Fernanda Georgia Lima De Araújo
Davi Felix De Queiroga
Celenita Cardoso De Souza
Edilane Marinho Fedelis
Adriana Martins Freire
Rhodney Claro Peixoto
Marcia Valeria Nunes Claro
Bianca Dos Santos Loiola
Aldo Apolonio De Holanda Junior
Andrea Bensabat Azevedo Monteiro
Mariedja Mares De Queiroz Silva
Augusto Cézar Cavalcanti De Assis
Meiriane Faustino Lopes
Iasmin Dos Santos Almeida

Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Assistente
Operacional
(ASO
Segurança
Metroferroviária)
Médico do Trabalho (MDT)
Técnico de Enfermagem do Trabalho (TEN.)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Técnico de Gestão (TGE - Administração)
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425002840
425003139
425003626
425003707
425007346
425008406
425009005
425010522
425016688
425037547
425080178
425128153
425136377
425148940
425158305
425010527
425011446
425011940
425034840
425054864
425056853
425060138
425129278
425137888
425157423
425165639
425003028
425008474
425008995
425010203
425015534
425015986
425017060
425019160
425019844
425026536
425026810
425028060
425028654
425032273
425032734
425039932
425045403
425045923
425046024
425047134

Giselle De Castro Oliveira
Daniele Vilela Ribeiro
Magno De Oliveira Alves
Annalu Hellena Mota Navarro
Jordani De Jesus Nascimento Dos Santos
Wellington Francisco Do Nascimento
Andre Luiz Rodrigues Da Cruz
Maria Da Conceicao Carneiro Da Cruz
Etonjones Oliveira Da Silva
Amanda Santos Lima Da Cunha
Janaina Augusto Da Silva
Laisa Leite De Oliveira
José Luiz Cortez Moacyr
Cristiane Souza De Oliveira
Alessandra De Carvalho Linhares
Juarez Manoel De Castro
Thiago Felipe De Morais Pereira
Manoel Douglas Rufino Filho
Aldemir Almeida Da Silva
Valclecio Barbosa Da Silva
Edgar Rolando Vera Resquin
Erisson Soares Pinto
Ibson Correia De Lima
Danilo Correia De Araujo
Tiago Nicola Veloso
Gilton Bezerra De Vasconcelos
Zilmara Peixoto Nakai
Fabielle Castro Da Silva
Claudio Virgilio Alves
Fábio Da Silva Vieira
Luciana Lyra De Aguiar Nascimento
Fabio Andre Santos De Deus
Judar Benhur Porfirio De Oliveira
Wilson Pedro Do Carmo Junior
Adriano Conceição Dos Anjos
Adriana Santos Rocha De Souza
José Henrique Bezerra Neto
Saulo Adriano Ferreira Vasconcelos Júnior
Dione Dulcinea Dos Santos
Jaqueline Humberto De Oliveira Silva
Marcelo Setúbal De Sousa
Lidiane Oliveira Lopes
Flavio Augusto De Sousa Pontes
Ingryd Correia
Juan Pablo Da Silva Damazio
Marcio José Do Nascimento Silva

Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
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425047227
425051461
425052324
425055375
425062757
425063103
425077370
425085109
425096289
425108902
425116147
425116642
425118086
425122822
425123101
425126274
425141277
425145479
425149196
425026571
425038498
425039849
425074801
425085488
425102961
425147362
425156894
425000424
425002489
425004779
425005725
425016816
425023484
425028791
425031465
425069579
425070437
425105391
425106452
425107224
425115808
425117950
425129782
425145449
425155359
425000928

Cláudio José Fontoura De Andrade
Ivo Marden Leite Machado Mousinho
Tainah Camara David
Felipe Barbosa De Sousa
Danielle Chaves Gonçalves Tavares
Cristiano Roberto Da Silva Albuquerque
Amilton Diniz Botelho Junior
Tathyanna Kelly De Macêdo Furtado
Thiago Lourenco Torres
Livio Fillipe Freitas De Oliveira
Tharsila Mabelle Da Conceicao Silva
Alessandra Benedita Alves De Lima
Jorge Henrique Ferreira Dos Santos
Sintia Angelina Da Silva Duda
Ádelle Cristine Lucas Cordeiro
Klaudia Michelly Araujo De Carvalho
Bruno Ferreira Silva
Valdemiro De Assis Júnior
Alcides Tiago Varela Da Costa
Renata Cristina Pires
Luiz Carlos Vieira Gomes
Thiago Pontes De Souza
Adriana Guimaraes De Lima
Camilla Milena De Araújo Elpídio
Adilma Barbosa Da Silva Brito
José Ramon Nunes Ferreira
Francisco Germano Da Silva
Cintia Maria De Medeiros
Marcus Vinícius Silva Viana
Kayo Mario De Aguiar Coutinho
Adriana De Farias Carneiro Ordonho
Masterson Facão De Morais Costa
Paula Leal Santos
Baltazr José Pereira De Lucena Sobrinho
Lineker Da Silva Gomes
Yuri Breno De Macedo Martins
Genicelia Antunes Bezerra
Dartiane Do Nascimento Ferreira
Laelson Clemente De Abreu
Bruno Rafael Gomes Peixoto
Luiz Cláudio De Oliveira Barcellos
Rômulo Anthony Junqueira
Samara Moraes Cunha De Mesquita
Renata Jully Nunes Xavier
Llows Ranna Medeiros Dos Santos
William De Paiva Vital Junior

Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
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425004897
425005241
425016544
425018266
425021529
425030572
425039347
425064997
425073853
425115202
425153498
425155400
425000140
425000393
425003989
425013433
425015172
425015196
425016697
425018610
425020244
425021306
425028686
425029931
425030433
425031609
425032385
425035976
425058105
425059364
425063590
425070690
425087727
425093068
425122332
425137695
425140983
425144991
425148622
425165266
425003857
425004771
425006067
425006759
425009570
425011971

Bruno Rafael Guedes Da Silva
Emmanoel Saulo Dos Santos Felipe
Gleison Pereira Da Silva
Josefran De Assis Santiago Junior
Eliel Noberto Da Silva
Marcos Antonio De Oliveira
Rafael Carneiro Nascimento
Thiago Ozechovski Rigaud Felix
Renan Farias Dos Santos
Cristiano Guimarães Araujo
José Eric Francisco Da Costa
Paulo Gerson Barbosa Da Silva
Richard Dikoen Kaswadi
William Pereira De Oliveira
André Ricardo Machado Da Costa
Aminadab Cavalcante Silva
Julio Cesar Martins Luz
David Silva De Lima
Paulo Rannier Costa Da Silva
Charles Antoine De Morais Macêdo
Thiago Dos Santos Silva
Victor Da Costa
Antônio Fernando Da Silva Neto
Jadson Caetano Da Silva
Fábio Lázaro Ribeiro
Marcone Samuel De Sousa
Wilkerson Willame
Deivison Luciano Costa De Oliveira
Rafael Damascena Sobrinho
Andre Rodrigues Da Silva
Rubens Oliveira De França Junior
Alfredo Bonfim Araujo Batista De Menezes
Janderson Allan Pereira De Lima
Adalberto Murillo Vieira Gonçalves Ferreira
Carlos Alberto Da Silveira Filho
Irwing Da Motta Cirne
Ítalo Bezerra De Mendonça
Marcos Teixeira Da Silva
Clayton Pires Dos Santos
Leandro Lucio Mendonça E Silva
André Ferreira De Menezes Junior
Edvaldo Dos Anjos Júnior
Josemar Carlos Costa
Gerson Cruz Dos Santos
Fredy De Andrade Barroso
Sergio Alves Pereira

Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
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425018637
425042716
425044933
425047581
425059520
425067691
425075177
425077214
425097221
425114594
425123273
425123633
425135533
425138670
425139468
425140859
425142045
425145115
425150188
425163316
425011148
425055866
425082719
425013556
425038577
425040218
425072353
425091513
425149019

Robson Rego Cavalcanti Junior
Marcelo Felipe Avelelas Teixeira
André Luiz Damasceno Dos Santos
Josinaldo Gonçalves De Lima
João Maria Gomes Da Silva
David Guerra De Vasconcelos
Mizael Angelo Gazeto
Leandro Cadore
Christoff Cavalcanti Neres
Lucas Temístocles De Santana
José Heitor Mota Maia
Thiago Rodrigues Santos Da Silva
Ítalo Falcão De Brito Ferreira
Anderson Luiz Gomes Leite
Daniel Alves Da Silva
Arthuci Francis Pereira Lima
Flávio Costa Coelho
Wagner Amadeus Galvão De Souza
Flávio Da Costa Alves
Daniel Galdino Da Silva
Daniel Sena De Miranda
Johnny Araujo Chagas
Liênio Rodrigues De Souza Lins
Josimar Barbosa De Araujo
Ronaldo Dos Santos Ribeiro
Jorge Antonio De Almeida Bastos
Cassio De Andrade Gila
Leandro Da Silva Curcio
Kleberson Kleiton Dos Santos Silva

Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Técnico Industrial (TIN - Refrigeração)
Técnico Industrial (TIN - Refrigeração)
Técnico Industrial (TIN - Refrigeração)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)

II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de
mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos.
Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização
dos mesmos conteúdos programáticos.
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Administrador)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) O escritor desempenha corretamente seu papel quando atinge uma pessoa positiva ou
negativamente.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o trecho do texto “Todo escritor é útil
ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente)
para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita. É útil
se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com que veja e sinta o que não
teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa, uma única, e lhe trazem uma
ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.” o papel do escritor correto, ou seja, útil; está
ligado a efeitos positivos tais como: acrescentar à lucidez do leitor, livrá-lo da timidez ou de preconceitos, etc.
Aspectos negativos podem ocorrer, mas estão relacionados ao escritor nocivo, ou seja, que não desempenha
seu papel corretamente.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
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além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
• O próprio texto.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão em que é utilizada a paráfrase envolve alguns conhecimentos elencados no conteúdo programático
tais como: concordância verbal e nominal, significação de palavras, (semântica), regência, pontuação, etc. A
alternativa “D) É preciso que haja uma tentativa de deixar atrás de nós um mundo um pouco mais limpo, um
pouco mais belo do que era, ainda que esse mundo seja apenas um quintal ou uma cozinha.” é indicada como
correta, pois, o termo “uma” não determina em quantidade a tentativa, mas sim trata-se de um artigo
indefinido, preservando o sentido original. A alternativa “A) Precisamos tentar deixar atrás de nós um mundo
um pouco mais limpo, mais belo do que era, mesmo que esse mundo seje apenas um quintal ou uma
cozinha.” não pode ser considerada correta, pois, a forma verbal “seje” está incorreta de acordo com a norma
padrão, o correto seria “seja”.
Fonte:
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa A) o elemento “a” pode ser substituído por “com”. é considerada correta, pois, em “[...] se
conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita.” a regência verbal de conformar(-se) indica:
conformar-se (com, a, em...). A alternativa B) a expressão “nas quais” pode ser substituída por “às quais”. não
pode ser considerada correta, pois, a regência do verbo “acreditar” indica : acreditar (em algo; em alguém). A
alternativa “D) é obrigatória a substituição de “a” por “às”; já que, neste caso, ocorre obrigatoriedade da
crase.” não pode ser considerada correta, pois, a substituição de “a” por “às” é correta, mas não obrigatória.
Há a possibilidade da escolha , preservando-se nos dois casos a regência verbal exigida com o emprego da
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preposição “a”.
Fonte:
• LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os pronomes possessivos expressam um vínculo qualquer, constante ou eventual, entre o objeto de que se
fala e cada uma das pessoas do discurso. Este vínculo pode ser de posse (meu relógio, isto é, ‘o relógio que me
pertence’), de origem (nossa cidade, isto é, ‘a cidade em que nós vivemos’), de uso (minha sala, isto é, ‘a sala
em que estudo’, meu ônibus, isto é, o ‘ônibus que costumo pegar’), de parentesco (meus tios), de autoria
(meu discurso, isto é, ‘o discurso que proferi’; teus quadros, isto é, ‘os quadros que tu pintas’), de
compromisso/destinação (sua missão, isto é, ‘a missão que foi confiada a você’), de afetividade (meu clube,
isto é, ‘o clube pelo qual eu torço’), de grupo social ( meus clientes, isto é, ‘os clientes a quem presto serviços
profissionais’, nossos professores, isto é, ‘os professores que trabalham na escola que eu dirijo’ – se dito pelo
diretor), e assim por diante. A alternativa “A) vínculo afetivo seguido de um vínculo de uso.” não pode ser
considerada correta, pois, em “Minha mãe não dorme” e “Tenho minha casa para olhar” o parentesco “mãe”
é explícito na indicação e uso não seria a casa do eu lírico, mas apenas para uso ocasional. De acordo com o
exposto anteriormente, a alternativa “D) vínculo de origem na primeira ocorrência e na segunda, de posse.”
Também não pode ser considerada correta, pois, origem seria nossa cidade, por exemplo.
Fonte:
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional.
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
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O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ponderar, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa: alegar, considerar, meditar; o
que indica a correção da alternativa apontada com correta pelo gabarito. A alternativa “C) a declaração de
uma informação de forma objetiva.” não pode ser considerada correta, pois, ao ponderar sobre o assunto, o
declarante argumenta acerca do mesmo, não podendo ser classificado como objetivo um posicionamento.
Pelo mesmo motivo, a alternativa “D) neutralidade em relação à citação feita de forma objetiva.” não pode ser
considerada correta. A alternativa “B) um questionamento diante do trabalho realizado.” não pode ser
considerada correta tendo em vista o significado do verbo de elocução “ponderar” anteriormente explicitado.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa D) “[…] por isso a importância de um treinamento completo […]” (3º§) não atende ao enunciado
que determina que seja assinalado o trecho em que o termo destacado não exerça a função de retomada do
antecedente ( anafórica) “Dentre os termos destacados, tal função só NÃO pode ser identificada em:”. O
pronome “isso” retoma o fato de que os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados: “Na
avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel Wilson
Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um treinamento
completo para fazer frente a situações semelhantes.”
Fonte: Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x) = 4x + 3
f(g(x))=4(g(x))+3
8x-13=4(g(x))+3
8x-16=4(g(x))
g(x)=2x-4
f(x)=g(x)
4x+3=2x-4
2x=-7
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x=-3,5 (racional negativo)
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
a) yw-xz= √6 √24 - √3 √12 =√144 - √36 =12-6= 6

b) xw+yz =√3 √24 +√6 √12 =√72 + √72 = 2√72 =2√36.2 =12√2

c) xy(w-z)= √3 √6 (√24 - √12)=√18 .( 2√6 -2√3 )= 3√2 .( 2√6 -2√3 )=6√12 -6√6 =12√3 − 6√6
d) xz(y+w)=√3 √12 (√6 +√24) = 6(√6 +√24) = 6√6 +6√24 =6√6 +12√6=18√6

Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria cobrada é Equação do 2° grau e sistema de equações, constadas no edital;
Formando-se o sistema tem-se que:
A+b=5
b=5-a
Substituindo x pelas raízes tem-se uma igualdade:
A62+b6+c=a(-10)2+b(-10)+c
6(6ª+b)=(-10)((-10)a+b)
Substituindo “b”:
6(6ª+5-a)=(-10)((-10)a+5-a)
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6(5ª+5)=(-10)((-11)a+5)
30a+30=110a-50
80a=80
A=1
B=5-1=4
Sendo assim a equação seria:
X2+4x+c=0
X2+4x=-c
36+24=-c
-c=60
C=-60
∆=b2-4ac
∆=16-4.1.(-60)
∆=16+240
∆=256
Resposta: c
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda conhecimentos sobre as funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e SE aplicados em quatro
situações a serem discutidas abaixo:
Situação 01: A afirmativa é FALSA, pois, a digitar a fórmula =SOMA(B4:E4) na célula A7 da referida planilha, o
resultado será a soma de todos elementos compreendidos entre as células B4 e E4, portanto conclui-se que o
resultado será: 200+100+50+10=360.
Situação 02: A afirmativa é VERDADEIRA, pois, é mencionado que para obter a média dos valores do ano de
2003, PODE-SE inserir a fórmula =MÉDIA(D2:D6) na célula B7. O item não afirma que esta é a única forma de
realizar a média, logo a fórmula efetua o que está pedindo em qualquer outra célula INCLUSIVE na B7 que foi
especificada no item.
Situação 03: A afirmativa é FALSA, pois, se na célula B7 da planilha for inserida a fórmula
=MÁXIMO(B5;D5;C6;D6) o resultado será o maior valor apresentado entre as células fornecidas no argumento,
logo conclui-se que 540 é o valor máximo dentre os números 100;400;540;480.
Situação 04: A afirmativa é FALSA, pois, ao aplicar na célula D7 a função =SE(B3>E6;"NÃO";"SIM") a condição
não será satisfeita (400 não é maior que 400), portanto, será retornado o valor fornecido como argumento
para quando a condição não for satisfeita, ou seja, “SIM”.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta uma planilha com três colunas sendo que a última “C” (em destaque) apresenta o
resultado da potência das células correspondentes nas colunas A e B. Na célula C2 foi aplicada a fórmula
=POTÊNCIA(A2;2) e foi utilizada a alça de preenchimento para replicar a fórmula até a célula C5, que resultou
nos valores apresentados 4, 16, 36 e 64.
O comando da questão pede para indicar qual das quatro fórmulas apresentadas como alternativa de
resposta, NÃO reproduz o mesmo resultado (Substituindo a fórmula e utilizando a alça de preenchimento
para obter o mesmo cenário). Conclui-se que apenas a fórmula =(A2*(B$2/B$3)) apresenta um conjunto de
valores diferente para a coluna “C” que é: 4, 8, 12 e 16.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
O procedimento para aplicar o recuo à esquerda segundo manual online do fabricante da ferramenta em
questão (MICROSOFT) é selecionar o texto e no grupo Parágrafo da guia Layout de Página, selecionar o valor
solicitado através das setas ao lado de Recuar à Esquerda.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/recuar-paragrafos-HP010016528.aspx#BM2
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda o conhecimento sobre os botões disponíveis na ferramenta Microsoft Office Word 2007
(Configuração Padrão) apresentada em três afirmativas a serem discutidas a seguir:
- A afirmativa I é FALSA, pois, o botão apresentado é denominado “Negrito” e tem como função
ativar/desativar o recurso de formatar o texto selecionado como negrito, ou seja, destacado dentre as outras
palavras.
- A afirmativa II é FALSA, pois, o botão apresentado (Formatar Pincel) tem a função de copiar a formatação de
um local e aplicar em outro.
- A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, o botão apresentado tem a função de ativar/desativar a exibição de
marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação que ficam ocultos em um texto. Este recurso é útil para
a visualização das marcas de formatação de um texto como espaços, quebra de linha e outros.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacaoHA010102250.aspx
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, XII, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A alternativa D, por sua vez,
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é incorreta, já que o teto constitucional alusivo ao subsídio mensal dos ministros do STF não se aplicam, em
qualquer caso, aos ocupantes de funções ou empregos das empresas públicas e sociedades de economia
mista, conforme se observa no art. 37, XI e §9º da CRFB/88. Por fim, incorreta a alternativa B, pois o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são de fato irredutíveis, ressalvados os casos
previstos no próprio texto constitucional.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lei estabelece como critério a ser observado no processo administrativo, dentre outros, a impulsão de ofício,
sem prejuízo da atuação dos interessados. Logo, não há que se falar em inércia da administração na condução
dos processos. Todas as demais alternativas encontram respaldo nos incisos do art. 2º, parágrafo único da lei
de regência.
Fonte: Lei 9.784/99
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Segundo o art. 299 do CP, a falsidade ideológica consiste em “omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante" (grifos incluídos). Logo, correto o item II. O item III, por sua vez, não está correto, já que a conduta
descrita amolda-se ao crime de certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e não ao crime de
falsidade ideológica.
Fonte: Código Penal
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
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Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em virtude das inúmeras questões relativas às diferentes interpretações dadas à redação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998, mas ciente de que uma ADIN nº 2.135-4 não pode prevalecer sobre a letra da
Carta magna, e exatamente pela discussão e desentendimentos a este respeito é que se tornou-se necessário
restringir a questão tão somente ao que se encontra disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Por essa razão, o comando da questão foi preciso, conforme se observa pela transcrição do enunciado da
questão, na transcrição da letra da Constituição Federal e na transcrição da alternativa que se encontra
errada.
Comando da Questão:
“Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.”
Alternativa “B” (Falsa)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico diferenciado e planos de carreira específicos para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
CF/1988
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
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Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Referida questão encontra embasamento no conteúdo programático constante do Edital, conforme item em
destaque:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública.
Administração Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. DOMÍNIO PÚBLICO (BENS PÚBLICOS). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
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Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; Dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas
da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração
pública.
A questão foi construída com base em transcrição literal de Lei.
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. – CÓDIGO CIVIL
CAPÍTULO III - Dos Bens Públicos
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (alternativa A)
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; (alternativa
C)
[...]
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. (alternativa
B)
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. (alternativa
B)
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito OU RETRIBUÍDO, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. (alternativa D)
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
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Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico,
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005).
O enunciado da questão é claro e o comando direto: Segundo Chiavenato (2003), podem ser identificados
dez papéis específicos do administrador, divididos em categorias. Os papéis que envolvem eventos em que
o administrador deve fazer uma escolha, requerendo tanto habilidades humanas quanto conceituais,
denominam-se:
De acordo com Chiavenato, seguindo a identificação de Mintzberg (1973) apresentou dez papéis específicos
do administrador, divididos em três categorias: interpessoal, informacional e decisorial.
Papéis interpessoais representam as relações com outras pessoas e estão relacionados às habilidades
humanas. Mostram como o administrador interage com as pessoas e influencia seus subordinados, como ele
representa a empresa e mantém redes de comunicação dentro e fora da organização.
Papéis informacionais descrevem as atividades para manter e desenvolver uma rede de informações. Um
administrador no nível institucional passa em média cerca de 75% do seu tempo trocando informações com
outras pessoas dentro e fora da organização mantendo contatos pessoais.
Papéis decisórios envolvem eventos e situações em que o administrador deve fazer uma escolha ou opção.
Estes papéis requerem tanto habilidades humanas como conceituais. Mostram como o administrador utiliza
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a informação em suas decisões, assumindo riscos e delegando responsabilidades, tomando ação corretiva em
disputas ou crises, resolvendo conflitos entre subordinados, adaptando o grupo a eventuais mudanças,
decidindo a quem atribuir recursos e representando os interesses da organização em negociações.
Dessa forma, conforme solicitado no comando, os papéis interpessoais representam as relações com outras
pessoas e estão relacionados à habilidades humanas, o que não se aproxima do conceito apresentado para
identificação do papel.
Nesse sentido, estando o comando completo e sem vícios, faltou para correta opção da resposta, análise
textual e interpretação do solicitado.
Fonte:
• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 2003.
• MORETTO, Vasco. Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas. 6. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O conteúdo programático para o cargo de Administrador - Analista de Gestão foi bastante específico quanto
ao conteúdo abordado, tendo sido apresentado no mesmo o tópico FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO,
dentro do qual estão as partes históricas e evolucionistas de toda a Teoria da Administração.
No que diz respeito ao conteúdo abordado, de acordo com Chiavenato (2003, p. 11): “A Teoria Geral da
Administração começou com o que chamaremos de "ênfase nas tarefas" (atividades executadas pelos
operários em uma fábrica), com a Administração Científica de Taylor. A seguir, a reocupação básica passou
para a "ênfase na estrutura" com a Teoria Clássica de Fayol e com a Teoria da Burocracia de Weber,
seguindo-se mais tarde a Teoria Estruturalista da Administração.
O Taylorismo baseia-se na divisão do trabalho por meio das tarefas: “a questão não é trabalhar duro, nem
depressa, mas trabalhar de forma inteligente.” (MAXIMIANO, 2006, p.41-42). Mesmo com esse pensamento e
do plano de incentivo salarial (pagamento por produção), Taylor foi considerado o maior inimigo do
trabalhador.
Henri Fayol, traz em sua teoria funcionalista a abordagem prescritiva e normativa, uma vez que a ciência
administrativa, como toda ciência, deve basear-se em leis ou princípios globalmente aplicáveis. Sua maior
contribuição para a administração geral são as funções administrativas – prever, organizar, comandar,
coordenar e controlar – que são as próprias funções do administrador ainda nos dias atuais. Fayol adotou
alguns princípios da Administração Cientifica, como a divisão do trabalho e disciplina, abandonando outros e
acrescendo os princípios de autoridade e responsabilidade, espírito de equipe e iniciativa, entre outros. Max
Weber, buscou sintetizar os pontos comuns às organizações formais modernas em detrimento as organizações
primitivas. Weber se assemelhou aos outros Clássicos ao identificar nas organizações as chamadas disfunções
burocráticas, isto é, o seguimento rígido das regras, não levando em conta a variabilidade humana, como na
abordagem dos outros (MAXIMIANO, 2000).
Conforme Maximiano (2000) as pessoas não eram negligenciadas pelas teorias clássicas, mas eram
consideradas recursos do processo produtivo. “Essa maneira prescritiva de lidar com os problemas
organizacionais é entendida pela inexistência de referencias na época.” (MAXIMIANO, 2000).
Nesse sentido, estando o comando completo e sem vícios, tendo a questão abordado conteúdo programático
previsto, a única opção correta é a letra C) estrutura.
Fonte:
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•
•

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 2003.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 5.ed rev. e ampl. São Paulo: Atlas,
2000.

Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico,
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005).
O enunciado da questão apresenta as informações sobre o tema que será tratado e o comando é claro ao
solicitar o apontamento da questão INCORRETA: “A estrutura formal é explicitada em manuais e descrevem
os níveis de autoridade e responsabilidade dos departamentos e seções. A representação gráfica dessa
estrutura é feita através do organograma, mas os seguintes fatores concorrem para que seja inviável o
funcionamento das organizações somente através da estrutura formal, EXCETO”:
Nesse sentido, diferentes autores apontam que a estrutura formal é aquela explicitada em manuais,
descrevem os níveis de autoridade e responsabilidade dos vários departamentos e seções. A representação
gráfica da estrutura formal é feita através do organograma, entretanto, vários são os fatores que
concorrem para tornar inviável a premissa de que as organizações operam somente através da estrutura
formal. As principais são: (1) é praticamente impossível elaborar um conjunto de normas que cubra todas as
possíveis situações; (2) há necessidade de soluções rápidas para responder a situações críticas; (3)
características do fator humano com respeito à liderança e objetivos pessoais influem de maneira intensa
na operação da estrutura. Assim, muitas vezes, a organização opera de forma diferente daquela estabelecida,
dando origem à estrutura informal (VASCONCELLOS, 1989).
Para Oliveira (2000), a estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou
requerida pela estrutura formal. [...]
Para Chiavenato (1987), Estrutura Formal é aquela representada pelo organograma; todas as relações são
formais; não se pode descartá-la e deixar funcionários se relacionarem quando eles não devem ter relações
diretas. Estrutura Informal é o relacionamento entre as partes fora do Organograma, ou seja, as relações não
estão previstas; ela surge naturalmente. Ela pode ajudar a empresa, facilitando o trabalho, mas pode,
também, atrapalhar, realizando procedimentos errados.
De acordo com Maximiano (2000), os grupos formais são aqueles criados pela administração para equipar as
unidades de trabalho, ou seja, são grupos que apresentam um grau de hierarquia previamente planejada e
representada no organograma da organização.
Assim, estando a questão completa e sem vícios, a única alternativa correta é a letra D) A estrutura informal é
incentivada pelo alto grau de atendimento às normas formais e surge, especialmente, por imposição da
organização, que constitui-se em uma característica da organização formal.
Fonte:
• CHIAVENATO, I. Administração de Empresas: uma abordagem contingencial. 2. ed. São Paulo:
McGraw-Hill, 1987.
• OLIVEIRA, Djalma. Sistemas, organizações e métodos: uma abordagem gerencial. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
VASCONCELLOS, Eduardo. Estrutura das organizações. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1989.
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MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 5.ed rev. e ampl. São Paulo: Atlas,
2000.
MORETTO, Vasco. Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas. 6. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.

Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico,
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005).
O enunciado da questão apresenta as informações sobre o tema que será tratado e o comando é claro ao
solicitar o apontamento da questão INCORRETA: “São alternativas criadas para reduzir ou aumentar a
quantidade de informação processada, EXCETO:”
Segundo Chiavenato (2003), na medida em que o ambiente se torna mutável e turbulento, a incerteza dele
aumenta e o número de exceções cresce - o que pode levar a hierarquia à sobrecarga - a organização precisa
recorrer a novas alternativas de desenho organizacional para coordenar suas atividades. Ela pode utilizar
alternativas de desenho organizacional a fim de reduzir (para facilitar) ou aumentar (para ampliar) a
quantidade de informação processada:
1. Criação de recursos de folga. A organização reduz o número de exceções, diminuindo o nível de
desempenho, seja aumentando o tempo programado, o número de homens-horas de trabalho ou operando
com recursos em excesso ou subutilizados. A organização responde à incerteza por meio do aumento dos
recursos disponíveis e operando com custos adicionais, em vez de utilizar os recursos existentes de maneira
eficiente.
Assim, estando a questão completa e sem vícios, a única alternativa correta é a letra D) Recurso para trabalho
em excesso, pois em momento algum, o autor utilizado com base de referência aponta o excesso de trabalho
como alternativa para aumentar ou reduzir a quantidade de informações processadas, pelo contrário, ele
sugere que recursos como tempo programado e número de homens-hora de trabalho sejam utilizados de
forma eficiente. O excesso de trabalho não constitui-se em uma alternativa para melhorar a eficiência de
nenhum tipo de tarefa administrativa.
Fonte:
• CHIAVENATO, I. Administração de Empresas: uma abordagem contingencial. 2. ed. São Paulo:
McGraw-Hill, 1987.
• MORETTO, Vasco. Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas. 6. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo Chiavenato (2003), conflito e cooperação são elementos integrantes da vida de uma organização.
Ambos são abordados pelas recentes teorias administrativas. As teorias anteriores ignoraram o problema
conflito-cooperação. Hoje, considera-se cooperação e conflito como dois aspectos da atividade social, ou,
melhor ainda, dois lados de uma mesma moeda, sendo que ambos estão inseparavelmente ligados entre si.
Tanto que a resolução do conflito é muito mais vista como uma fase do esquema "conflito-cooperação" do
que um "fim do conflito". O propósito da administração deve ser o de obter cooperação e sanar conflitos, ou
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seja, criar condições em que o conflito - parte integrante da vida da organização - possa ser controlado e
dirigido.
De acordo com Cunha et a l(2006) conflito é uma percebida divergência de interesse(s), ou uma crença de que
as atuais aspirações das partes não podem ser alcançadas simultaneamente. Em contexto organizacional é
inevitável que ocorram conflitos, cabendo ao gestor, através da mediação e da negociação, atenuar os efeitos
negativos, quer para os intervenientes do conflito quer para a organização, transformando a possível ameaça
que o mesmo reveste em potencial oportunidade. Para os mesmos autores, o conflito é uma realidade
incontornável da vida social e, a fortiori, da vida organizacional. A concepção clássica aduzindo que a sua
presença é perniciosa e, portanto, carecente de estratégias gestionárias conducentes ao seu evitamento,
perdeu vigor. Deu lugar à concepção segundo a qual o conflito denota vantagens e desvantagens, podendo
ser benéfico em certas circunstancias e para certas finalidades. Em suma, algum consenso foi erigido em
torno da ideia que nem o marasmo nem as arenas de veemente conflito são vantajosas: um patamar
intermédio de conflito concorre para os benefícios organizacionais e individuais. Portanto, o conflito é
inerente à nossa sociedade, faz parte da essência do ser humano, é comum nas relações humanas em geral.
Neste sentido, para Baron (1986), a consequência do conflito é uma moeda de dois lados, sendo o lado
negativo composto de efeitos como bloqueio da comunicação, redução de coordenação, potencialização dos
estereótipos negativos, mudanças na direção de uma liderança autocrática e redução da habilidade de buscar
outras perspectivas, e o lado positivo é composto de ideias como, mais consideração e cuidados com as novas
ideias, atenção redobrada nos problemas chaves, maior probabilidade de inovação e melhoria do
acompanhamento da performance e possibilidade de haver cooperação para superação do conflito.
Assim, estando a questão completa e sem vícios, a única alternativa correta é a letra D) F – V – V – F, pois,
conforme verifica-se, as modernas teorias administrativas aceitam o conflito, assim como a cooperação como
aspectos inerentes à vida social e organizacional, sendo de fato inseparáveis e constituindo-se como “duas
faces de uma mesma moeda”, no sentido de que, a cooperação é necessária para que exista o controle do
conflito, devendo esse ser percebido e não sufocado.
Fonte:
• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 2003.
• CUNHA, M.; REGO, A.; CARDOSO, C. Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa: RH
Editores, 2006.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para Marras (2001), entende-se que treinamento tem como finalidade melhorar o desenvolvimento
profissional do ser humano na sua organização, e no desempenho das suas funções além de ser o processo
que visa à preparação e ao aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos dos funcionários de uma
organização. O treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou
reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua
otimização no trabalho.
De acordo com Robbins (2002), a maioria dos treinamentos visa à atualização e ao aperfeiçoamento das
habilidades técnicas dos funcionários. Percebe-se que o treinamento pode trazer um grande retorno para o
profissional e para a empresa, pois um profissional bem mais qualificado terá uma motivação maior e o seu
resultado na execução das tarefas será maior e mais produtivo, conseqüentemente a maior produtividade do
empregado poderá contribuir efetivamente para os resultados da organização.
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Segundo Chiavenato (1999), o treinamento é uma maneira eficaz de delegar valor às pessoas, à organização e
aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. É importante lembrar que existe uma
diferença entre treinamento e desenvolvimento das pessoas. Entende-se que o treinamento: tem a finalidade
de melhorar as habilidades do profissional no desempenho de suas funções. Já o desenvolvimento de
pessoas: tem o foco voltado a novos cargos a serem abertos na organização com novas capacidades e
habilidades a serem aprendidas pelo empregado. O treinamento é orientado para o presente e o
desenvolvimento de pessoas para cargos a serem ocupados futuramente.
Nesse sentido, Milkovich e Boudreu (2010), treinamento é um processo que promove a aquisição de
habilidades conceitos ou atitudes, melhorando a adequação das características do funcionário às exigências
do seu cargo. Em outras palavras, o treinamento é algo pontual, voltado para o presente e para situações que
necessitem de um aprimoramento rápido e para isso existem alguns tipos de treinamento dentre os quais
podemos citar o treinamento no cargo, e o treinamento em classe, caberá a empresa decidir qual tipo de
treinamento se adequa aos seu objetivos. Já desenvolvimento é um processo a longo prazo, de
aperfeiçoamento das capacidades dos funcionários com o objetivo de torná-los membros valiosos para a
organização. Ou seja, o desenvolvimento tem como foco o desempenho futuro das pessoas na organização e
para isso as empresas fazem uso de alguns métodos que auxiliam nesse processo como a participação em
cursos e seminários, tuturia, coaching, entre outros.
Assim, a única alternativa correta é a letra D) V – V – F – F, pois, conforme verifica-se, diferentes autores
apontam para as mesmas características sobre treinamento e desenvolvimento, utilizando-se de vocábulos
diferentes para com significado essencial idêntico, tendo faltado para correta resolução da questão
conhecimento suficiente sobre o tema além de interpretação e análise textual completas.
Fonte:
• CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 6ª
• tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
• MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. São
• Paulo: Futura, 2001.
MILKOVICH, George T. ;BOUDREU, John W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo:
Atlas,2010.
• ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002 (b).
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico,
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005).
O enunciado da questão apresenta as informações completas sobre o tema que será tratado e o comando é
claro: “Fenômeno que depende de numerosos fatores para existir, dentre eles, o cargo em si, ou seja, a
tarefa que o indivíduo executa, as características individuais e, por último, os resultados que este trabalho
pode oferecer; é uma força que se encontra no interior de cada pessoa, estando geralmente ligada a um
desejo e, dessa forma, suas fontes de energia estão dentro de cada ser humano.” Trata-se de
Em momento algum foi afirmado que o cargo em si é a única ou exclusiva razão para motivação, mas sim uma
dentre outras existentes.
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Segundo Silva; Rodrigues (2007, p.9), a motivação é um fenômeno que depende de numerosos fatores para
existir, dentre eles, o cargo em si, ou seja, a tarefa que o indivíduo executa, as características individuais e,
por último, os resultados que este trabalho pode oferecer. Portanto, a motivação é uma força que se encontra
no interior de cada pessoa, estando geralmente ligada a um desejo. Dessa forma, suas fontes de energia estão
dentro de cada ser humano estão inteiramente dentro da empresa; outras são parcialmente externas.
Chiavenato (1999) argumenta que a motivação está contida dentro das próprias pessoas e pode ser
amplamente influenciada por fontes externas ao indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na empresa.
Assim, estando a questão completa e sem vícios, a única alternativa correta é a letra C) motivação, tendo
faltado para a correta resolução da questão análise textual e interpretação correta do solicitado.
Fonte:
• CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
MORETTO, Vasco. Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas. 6. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.
• SILVA, Walmir Rufino da. RODRIGUES, Cláudia Medianeira Cruz. Motivação nas Organizações. São
Paulo: Altas, 2007.

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Advogado)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) O escritor desempenha corretamente seu papel quando atinge uma pessoa positiva ou
negativamente.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o trecho do texto “Todo escritor é útil
ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente)
para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita. É útil
se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com que veja e sinta o que não
teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa, uma única, e lhe trazem uma
ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.” o papel do escritor correto, ou seja, útil; está
ligado a efeitos positivos tais como: acrescentar à lucidez do leitor, livrá-lo da timidez ou de preconceitos, etc.
Aspectos negativos podem ocorrer, mas estão relacionados ao escritor nocivo, ou seja, que não desempenha
seu papel corretamente.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
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funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
• O próprio texto.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão em que é utilizada a paráfrase envolve alguns conhecimentos elencados no conteúdo programático
tais como: concordância verbal e nominal, significação de palavras, (semântica), regência, pontuação, etc. A
alternativa “D) É preciso que haja uma tentativa de deixar atrás de nós um mundo um pouco mais limpo, um
pouco mais belo do que era, ainda que esse mundo seja apenas um quintal ou uma cozinha.” é indicada como
correta, pois, o termo “uma” não determina em quantidade a tentativa, mas sim trata-se de um artigo
indefinido, preservando o sentido original. A alternativa “A) Precisamos tentar deixar atrás de nós um mundo
um pouco mais limpo, mais belo do que era, mesmo que esse mundo seje apenas um quintal ou uma
cozinha.” não pode ser considerada correta, pois, a forma verbal “seje” está incorreta de acordo com a norma
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padrão, o correto seria “seja”.
Fonte:
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa A) o elemento “a” pode ser substituído por “com”. é considerada correta, pois, em “[...] se
conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita.” a regência verbal de conformar(-se) indica:
conformar-se (com, a, em...). A alternativa B) a expressão “nas quais” pode ser substituída por “às quais”. não
pode ser considerada correta, pois, a regência do verbo “acreditar” indica : acreditar (em algo; em alguém). A
alternativa “D) é obrigatória a substituição de “a” por “às”; já que, neste caso, ocorre obrigatoriedade da
crase.” não pode ser considerada correta, pois, a substituição de “a” por “às” é correta, mas não obrigatória.
Há a possibilidade da escolha , preservando-se nos dois casos a regência verbal exigida com o emprego da
preposição “a”.
Fonte:
• LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os pronomes possessivos expressam um vínculo qualquer, constante ou eventual, entre o objeto de que se
fala e cada uma das pessoas do discurso. Este vínculo pode ser de posse ( meu relógio, isto é, ‘o relógio que
me pertence’), de origem (nossa cidade, isto é, ‘a cidade em que nós vivemos’), de uso (minha sala, isto é, ‘a
sala em que estudo’, meu ônibus, isto é, o ‘ônibus que costumo pegar’), de parentesco (meus tios), de autoria
( meu discurso, isto é, ‘o discurso que proferi’; teus quadros, isto é, ‘os quadros que tu pintas’), de
compromisso/destinação ( sua missão, isto é, ‘a missão que foi confiada a você’), de afetividade (meu clube,
isto é, ‘o clube pelo qual eu torço’), de grupo social ( meus clientes, isto é, ‘os clientes a quem presto serviços
profissionais’, nossos professores, isto é, ‘os professores que trabalham na escola que eu dirijo’ – se dito pelo
diretor), e assim por diante. A alternativa “A) vínculo afetivo seguido de um vínculo de uso.” não pode ser
considerada correta, pois, em “Minha mãe não dorme” e “Tenho minha casa para olhar” o parentesco “mãe”
é explícito na indicação e uso não seria a casa do eu lírico, mas apenas para uso ocasional. De acordo com o
exposto anteriormente, a alternativa “D) vínculo de origem na primeira ocorrência e na segunda, de posse.”
Também não pode ser considerada correta, pois, origem seria nossa cidade, por exemplo.
Fonte:
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
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•
•

Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ponderar, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa: alegar, considerar, meditar; o
que indica a correção da alternativa apontada com correta pelo gabarito. A alternativa “C) a declaração de
uma informação de forma objetiva.” não pode ser considerada correta, pois, ao ponderar sobre o assunto, o
declarante argumenta acerca do mesmo, não podendo ser classificado como objetivo um posicionamento.
Pelo mesmo motivo, a alternativa “D) neutralidade em relação à citação feita de forma objetiva.” não pode ser
considerada correta. A alternativa “B) um questionamento diante do trabalho realizado.” não pode ser
considerada correta tendo em vista o significado do verbo de elocução “ponderar” anteriormente explicitado.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa D) “[…] por isso a importância de um treinamento completo […]” (3º§) não atende ao enunciado
que determina que seja assinalado o trecho em que o termo destacado não exerça a função de retomada do
antecedente ( anafórica) “Dentre os termos destacados, tal função só NÃO pode ser identificada em:”. O
pronome “isso” retoma o fato de que os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados: “Na avaliação
do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel Wilson Chagas, os
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sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um treinamento completo
para fazer frente a situações semelhantes.”.
Fonte: Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x) = 4x + 3
f(g(x))=4(g(x))+3
8x-13=4(g(x))+3
8x-16=4(g(x))
g(x)=2x-4
f(x)=g(x)
4x+3=2x-4
2x=-7
x=-3,5 (racional negativo)
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: d
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
a) yw-xz= √6 √24 - √3 √12 =√144 - √36 =12-6= 6

b) xw+yz =√3 √24 +√6 √12 =√72 + √72 = 2√72 =2√36.2 =12√2

c) xy(w-z)= √3 √6 (√24 - √12)=√18 .( 2√6 -2√3 )= 3√2 .( 2√6 -2√3 )=6√12 -6√6 =12√3 − 6√6
d) xz(y+w)=√3 √12 (√6 +√24) = 6(√6 +√24) = 6√6 +6√24 =6√6 +12√6=18√6

Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
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Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A equação trata de equação do 2º grau conforme divulgado no edital.
ax2+bx+c=0
a+b=5
b=5-a
a62+b6+c=a(-10)2+b(-10)+c
6(6a+b)=(-10)((-10)a+b)
6(6a+5-a)=(-10)((-10)a+5-a)
6(5a+5)=(-10)((-11)a+5)
30a+30=110a-50
80a=80
a=1
b=5-1=4
Sendo assim a equação seria:
x2+4x+c=0
x2+4x=-c
36+24=-c
-c=60
c=-60
∆=b2-4ac
∆=16-4.1.(-60)
∆=16+240
∆=256
Resposta: c
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda conhecimentos sobre as funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e SE aplicados em quatro
situações a serem discutidas abaixo:
Situação 01: A afirmativa é FALSA, pois, a digitar a fórmula =SOMA(B4:E4) na célula A7 da referida planilha, o
resultado será a soma de todos elementos compreendidos entre as células B4 e E4, portanto conclui-se que o
resultado será: 200+100+50+10=360.
Situação 02: A afirmativa é VERDADEIRA, pois, é mencionado que para obter a média dos valores do ano de
2003, PODE-SE inserir a fórmula =MÉDIA(D2:D6) na célula B7. O item não afirma que esta é a única forma de
realizar a média, logo a fórmula efetua o que está pedindo em qualquer outra célula INCLUSIVE na B7 que foi
especificada no item.
Situação 03: A afirmativa é FALSA, pois, se na célula B7 da planilha for inserida a fórmula
=MÁXIMO(B5;D5;C6;D6) o resultado será o maior valor apresentado entre as células fornecidas no argumento,
logo conclui-se que 540 é o valor máximo dentre os números 100;400;540;480.
Situação 04: A afirmativa é FALSA, pois, ao aplicar na célula D7 a função =SE(B3>E6;"NÃO";"SIM") a condição
não será satisfeita (400 não é maior que 400), portanto, será retornado o valor fornecido como argumento
para quando a condição não for satisfeita, ou seja, “SIM”.
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Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
O procedimento para aplicar o recuo à esquerda segundo manual online do fabricante da ferramenta em
questão (MICROSOFT) é selecionar o texto e no grupo Parágrafo da guia Layout de Página, selecionar o valor
solicitado através das setas ao lado de Recuar à Esquerda.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/recuar-paragrafos-HP010016528.aspx#BM2
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda o conhecimento sobre os botões disponíveis na ferramenta Microsoft Office Word 2007
(Configuração Padrão) apresentada em três afirmativas a serem discutidas a seguir:
- A afirmativa I é FALSA, pois, o botão apresentado é denominado “Negrito” e tem como função
ativar/desativar o recurso de formatar o texto selecionado como negrito, ou seja, destacado dentre as outras
palavras.
- A afirmativa II é FALSA, pois, o botão apresentado (Formatar Pincel) tem a função de copiar a formatação de
um local e aplicar em outro.
- A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, o botão apresentado tem a função de ativar/desativar a exibição de
marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação que ficam ocultos em um texto. Este recurso é útil para
a visualização das marcas de formatação de um texto como espaços, quebra de linha e outros.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacaoHA010102250.aspx
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Internet Explorer 11 é uma ferramenta utilizada para a navegação na internet, logo ela é parte integrante do
conteúdo programático “Uso de Internet (navegação web, correio eletrônico)” exigido no edital.
Conforme instruções disponíveis no site do fabricante do produto em questão (MICROSOFT), o procedimento
para adicionar a página aberta a lista de sites favoritos no navegador Internet Explorer 11 devem ser
pressionadas as teclas Ctrl + D.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-BR/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-11
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Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, XII, que os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A
alternativa D, por sua vez, é incorreta, já que o teto constitucional alusivo ao subsídio mensal dos ministros do
STF não se aplicam, em qualquer caso, aos ocupantes de funções ou empregos das empresas públicas e
sociedades de economia mista, conforme se observa no art. 37, XI e §9º da CRFB/88. Por fim, incorreta a
alternativa B, pois o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são de fato
irredutíveis, ressalvados os casos previstos no próprio texto constitucional.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. A alternativa indicada pelo gabarito preliminar está correta, já que o caso reflete uma
possibilidade de dispensa de licitação, conforme art. 24, X da lei 8666/93, o que não se confunde com os casos
de licitação dispensada, previstos no art. 17 da referida lei.
Fonte: Lei 8.666/90
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Segundo o art. 299 do CP, a falsidade ideológica consiste em “omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante" (grifos incluídos). Logo, correto o item II. O item III, por sua vez, não está correto, já que a conduta
descrita amolda-se ao crime de certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e não ao crime de
falsidade ideológica.
Fonte: Código Penal
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
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Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em virtude das inúmeras questões relativas às diferentes interpretações dadas à redação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998, mas ciente de que uma ADIN nº 2.135-4 não pode prevalecer sobre a letra da
Carta magna, e exatamente pela discussão e desentendimentos a este respeito é que se tornou-se necessário
restringir a questão tão somente ao que se encontra disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Por essa razão, o comando da questão foi preciso, conforme se observa pela transcrição do enunciado da
questão, na transcrição da letra da Constituição Federal e na transcrição da alternativa que se encontra
errada.
Comando da Questão:
“Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.”
Alternativa “B” (Falsa)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico diferenciado e planos de carreira específicos para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
CF/1988
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
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Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Referida questão encontra embasamento no conteúdo programático constante do Edital, conforme item em
destaque:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública.
Administração Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. DOMÍNIO PÚBLICO (BENS PÚBLICOS). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
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Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; Dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas
da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração
pública.
A questão foi construída com base em transcrição literal de Lei.
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. – CÓDIGO CIVIL
CAPÍTULO III - Dos Bens Públicos
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (alternativa A)
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; (alternativa
C)
[...]
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. (alternativa
B)
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. (alternativa
B)
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito OU RETRIBUÍDO, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. (alternativa D)
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
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Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 1º, incisos V, II e III da CRFB/88. A afirmativa II está
incorreta, pois a igualdade entre os Estados é um princípio da ordem internacional e não um objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º, incisos I e II c/c art. 4º, inciso V da CRFB/88). Além
disso, ela omite a palavra “pobreza”. Por fim, a afirmativa III é correta, pois de acordo com os incisos X e VI do
art. 4º da CRFB/88.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil e LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.
18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
Questão: 32
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
Estabelece o art. 15 da CRFB/88 “É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil
absoluta; III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de
cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade
administrativa, nos termos do art. 37, § 4”. Como se percebe, não há previsão de perda ou suspensão dos
direitos políticos no caso de “processo administrativo que cause demissão do serviço público.”. Além disso,
quando se refere a improbidade administrativa, ela demanda um processo judicial para o reconhecimento da
improbidade.
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Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil e LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.
18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
Questão: 34
Recurso Procedente. Questão anulada.
Estabelece o art. 103-B da CRFB/88 que “O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros
com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: I - o Presidente do Supremo Tribunal
Federal; II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; III - um Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; IV - um desembargador de Tribunal de
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal; VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VII - um juiz
federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado
pelo Tribunal Superior do Trabalho; IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; XI um membro do
Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo
órgão competente de cada instituição estadual; XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil; III - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.” Como se constata, a questão tinha duas respostas
incorretas. Isto porque a indicação do juiz federal deve ser do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo
Tribunal Federal. Além disso, não existe o Superior Tribunal do Trabalho, mas sim o Tribunal Superior do
Trabalho. Trata-se, evidentemente, de ponto que compromete a alternativa.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil e LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.
18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
Questão: 35
Recurso Procedente. Questão anulada.
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 192 do CC. A afirmativa II, a princípio, estaria correta,
pois de acordo com o art. 196 do CC. No entanto, ao final da afirmativa, não consta “sucessor”, mas sim
“sucesso”, o que compromete a questão, tornando-a incorreta. A afirmativa III está incorreta, pois em
desacordo com o inciso III do art. 202 do CC. Por fim, a afirmativa IV está incorreta, pois em desacordo com o
§3º do art. 204 do CC. Assim, não há, nas alternativas, conjugação de alternativas corretas que pudesse ser
marcada, de modo que a questão deve ser anulada.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece o art. 253 do Código de Processo Civil “Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de
qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando,
tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio
com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver
ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de
terceiro, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.” Sobre o tema, explica a
doutrina que “a reconvenção e a intervenção de terceiros, embora não sofram distribuição, pois são
apresentadas diretamente ao juiz da causa principal, são, todavia, objeto de anotação no Ofício da
distribuição, para efeito de registro e documentação (art. 253, parág. Único)”. Como se constata, utilizou-se
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na questão, a própria terminologia do Código de Processo Civil que indica, como regra, que a intervenção de
terceiros é apenas anotada no distribuidor. De outro lado, não se nega que a não apresentação de
reconvenção não impede o ajuizamento de ação autônomo, mas, em tal caso não será reconvenção. Em sendo
reconvenção, o Código de Processo Civil determina que se proceda à simples anotação. Com a devida vênia
aos recursos interpostos, a questão é clara, reproduzindo, textualmente, a norma legal.
Fonte: in THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. I. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2007, p. 317.
Questão: 39
Recurso Procedente. Questão anulada.
As alternativas “C” e “D” estão corretas, pois de acordo, respectivamente, com §7º do art. 17 e art. 20, todos
da Lei de Improbidade Administrativa. Já a alternativa “A” está incorreta, pois em desacordo com o inciso I, do
art. 21 da referida lei, a saber: “Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; II - da aprovação ou
rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.” Ocorre que, do
mesmo modo, a alternativa “B” está incorreta. Apesar de ela reproduzir o inciso I do art. 23, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis.
Consequentemente, a alternativa está incorreta, pois se refere às sanções previstas na lei de improbidade
como prescritíveis e, como já explicado, a ação de ressarcimento é imprescritível. Assim, havendo duas
respostas para a questão, ela deve ser anulada.
Fonte: Lei 8.249/92 e MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Niterói: Editora Impetus, 2011
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece o Art. 3º da Lei n.º 8.212/91 “A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e
diretrizes: a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição; b) valor da
renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do
segurado, não inferior ao do salário mínimo; c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-decontribuição, corrigidos monetariamente; d) preservação do valor real dos benefícios; e) previdência
complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.” As demais alternativas trazem princípios e
diretrizes ligadas à Saúde e não à Previdência Social. Não se está entrando na discussão sobre a diferença
entre o valor real e o nominal, justamente porque é a própria lei que estabelece a preservação do valor real
dos benefícios como um princípio e diretriz a ser observado. É a lei que assim estabelece. Assim, a questão
não deve ser anulada.
Fonte: Lei n.º 8.212/91.

68

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Arquivista)
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão em que é utilizada a paráfrase envolve alguns conhecimentos elencados no conteúdo programático
tais como: concordância verbal e nominal, significação de palavras, (semântica), regência, pontuação, etc. A
alternativa “D) É preciso que haja uma tentativa de deixar atrás de nós um mundo um pouco mais limpo, um
pouco mais belo do que era, ainda que esse mundo seja apenas um quintal ou uma cozinha.” é indicada como
correta, pois, o termo “uma” não determina em quantidade a tentativa, mas sim trata-se de um artigo
indefinido, preservando o sentido original. A alternativa “A) Precisamos tentar deixar atrás de nós um mundo
um pouco mais limpo, mais belo do que era, mesmo que esse mundo seje apenas um quintal ou uma
cozinha.” não pode ser considerada correta, pois, a forma verbal “seje” está incorreta de acordo com a norma
padrão, o correto seria “seja”.
Fonte:
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os pronomes possessivos expressam um vínculo qualquer, constante ou eventual, entre o objeto de que se
fala e cada uma das pessoas do discurso. Este vínculo pode ser de posse ( meu relógio, isto é, ‘o relógio que
me pertence’), de origem (nossa cidade, isto é, ‘a cidade em que nós vivemos’), de uso (minha sala, isto é, ‘a
sala em que estudo’, meu ônibus, isto é, o ‘ônibus que costumo pegar’), de parentesco (meus tios), de autoria
( meu discurso, isto é, ‘o discurso que proferi’; teus quadros, isto é, ‘os quadros que tu pintas’), de
compromisso/destinação ( sua missão, isto é, ‘a missão que foi confiada a você’), de afetividade (meu clube,
isto é, ‘o clube pelo qual eu torço’), de grupo social ( meus clientes, isto é, ‘os clientes a quem presto serviços
profissionais’, nossos professores, isto é, ‘os professores que trabalham na escola que eu dirijo’ – se dito pelo
diretor), e assim por diante. A alternativa “A) vínculo afetivo seguido de um vínculo de uso.” não pode ser
considerada correta, pois, em “Minha mãe não dorme” e “Tenho minha casa para olhar” o parentesco “mãe”
é explícito na indicação e uso não seria a casa do eu lírico, mas apenas para uso ocasional. De acordo com o
exposto anteriormente, a alternativa “D) vínculo de origem na primeira ocorrência e na segunda, de posse.”
Também não pode ser considerada correta, pois, origem seria nossa cidade, por exemplo.
Fonte:
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional.
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
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Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Segundo o art. 299 do CP, a falsidade ideológica consiste em “omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante" (grifos incluídos). Logo, correto o item II. O item III, por sua vez, não está correto, já que a conduta
descrita amolda-se ao crime de certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e não ao crime de
falsidade ideológica.
Fonte: Código Penal
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Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
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Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos
Estados federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS
SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração
Pública. Administração Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
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Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo
da Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de
Contas da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de
administração pública.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Bernardes (2008, p. 16) temos:
Suporte: Material sobre o qual as informações são registradas. Exemplos: papel, disco magnético, fita
magnética, filme de nitrato, papiro, pergaminho, argila.
Formato: Configuração física que assume um documento, de acordo com a natureza do suporte e o modo
como foi confeccionado. Exemplos: livro, caderno, caderneta, cartaz, diapositivo, folha, mapa, planta, rolo de
filme, microfilme, gravura.
De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), temos:
Suporte: Material no qual são registradas as informações.
Formato: Conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas de registro e da estrutura da
informação e conteúdo de um documento.
Diante do exposto, em relação ao item “rolo de filme”, apresentado na questão em análise, temos um formato
no qual o suporte filme foi confeccionado (apresentado). Neste caso, o filme (suporte - pode ser de nitrato, de
sais de prata, de acetato, poliéster, etc.) foi confeccionado (apresentado) no formato de rolo de filme. O
microfilme, por exemplo, trata-se de outro formato de confecção (de apresentação) do suporte filme. Como
se percebe e seguindo as definições apresentadas, as informações serão registradas no suporte filme, o qual
pode ser confeccionado (apresentado) em diversos formatos; sendo um deles o formato rolo de filme. Sendo
assim, o recurso apresentado é improcedente.
Fonte:
• BERNARDES, Ieda Pimenta (Coord.). Gestão Documental Aplicada. São Paulo: Arquivo Público do
Estado de São Paulo, 2008, p. 36. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/GESTAO_DOCUMENTAL_APLICADA_Ieda.pdf>
• ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2005. (Publicação Técnica; n.o 51). Disponível em:
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivstic
a.pdf>
Questão: 40
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
Após analise, verificou-se que houve um equívoco na divulgação do gabarito. De acordo com o anexo 2, da
Resolução número 10 do CONARQ, as sinaléticas que devem ser utilizadas após a sequência de documentos
microfilmados são: “densidade uniforme”, “cartão de resolução”, “imagem de encerramento”, “continua em
outro rolo” e “fim do rolo”. De acordo com o anexo em questão, a sinalética “grau de redução” deve
anteceder a sequência de documentos microfilmados. Portanto, a resposta correta à questão é a alternativa
B.
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Fonte: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (BRASIL). Resolução nº 10, de 6 de dezembro de 1999. Dispõe
sobre a adoção de símbolos ISO nas sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem de
documentos arquivísticos. Disponível em:
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=21&infoid=167&si
d=46 > .

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Assistente Social)
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
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nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
• O próprio texto.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ponderar, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa: alegar, considerar, meditar; o
que indica a correção da alternativa apontada com correta pelo gabarito. A alternativa “C) a declaração de
uma informação de forma objetiva.” não pode ser considerada correta, pois, ao ponderar sobre o assunto, o
declarante argumenta acerca do mesmo, não podendo ser classificado como objetivo um posicionamento.
Pelo mesmo motivo, a alternativa “D) neutralidade em relação à citação feita de forma objetiva.” não pode ser
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considerada correta. A alternativa “B) um questionamento diante do trabalho realizado.” não pode ser
considerada correta tendo em vista o significado do verbo de elocução “ponderar” anteriormente explicitado.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: d
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda conhecimentos sobre as funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e SE aplicados em quatro
situações a serem discutidas abaixo:
Situação 01: A afirmativa é FALSA, pois, a digitar a fórmula =SOMA(B4:E4) na célula A7 da referida planilha, o
resultado será a soma de todos elementos compreendidos entre as células B4 e E4, portanto conclui-se que o
resultado será: 200+100+50+10=360.
Situação 02: A afirmativa é VERDADEIRA, pois, é mencionado que para obter a média dos valores do ano de
2003, PODE-SE inserir a fórmula =MÉDIA(D2:D6) na célula B7. O item não afirma que esta é a única forma de
realizar a média, logo a fórmula efetua o que está pedindo em qualquer outra célula INCLUSIVE na B7 que foi
especificada no item.
Situação 03: A afirmativa é FALSA, pois, se na célula B7 da planilha for inserida a fórmula
=MÁXIMO(B5;D5;C6;D6) o resultado será o maior valor apresentado entre as células fornecidas no argumento,
logo conclui-se que 540 é o valor máximo dentre os números 100;400;540;480.
Situação 04: A afirmativa é FALSA, pois, ao aplicar na célula D7 a função =SE(B3>E6;"NÃO";"SIM") a condição
não será satisfeita (400 não é maior que 400), portanto, será retornado o valor fornecido como argumento
para quando a condição não for satisfeita, ou seja, “SIM”.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta uma planilha com três colunas sendo que a última “C” (em destaque) apresenta o
resultado da potência das células correspondentes nas colunas A e B. Na célula C2 foi aplicada a fórmula
=POTÊNCIA(A2;2) e foi utilizada a alça de preenchimento para replicar a fórmula até a célula C5, que resultou
nos valores apresentados 4, 16, 36 e 64.
O comando da questão pede para indicar qual das quatro fórmulas apresentadas como alternativa de
resposta, NÃO reproduz o mesmo resultado (Substituindo a fórmula e utilizando a alça de preenchimento
para obter o mesmo cenário). Conclui-se que apenas a fórmula =(A2*(B$2/B$3)) apresenta um conjunto de
valores diferente para a coluna “C” que é: 4, 8, 12 e 16.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
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alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em virtude das inúmeras questões relativas às diferentes interpretações dadas à redação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998, mas ciente de que uma ADIN nº 2.135-4 não pode prevalecer sobre a letra da
Carta magna, e exatamente pela discussão e desentendimentos a este respeito é que se tornou-se necessário
restringir a questão tão somente ao que se encontra disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Por essa razão, o comando da questão foi preciso, conforme se observa pela transcrição do enunciado da
questão, na transcrição da letra da Constituição Federal e na transcrição da alternativa que se encontra
errada.
Comando da Questão:
“Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.”
Alternativa “B” (Falsa)
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A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico diferenciado e planos de carreira específicos para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
CF/1988
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
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Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
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Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A opção “D” não está correta porque Art. 2 da Lei 8.742/1993, a assistência social tem por objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos,
especialmente:
e) a garantia de 01 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído
pela Lei n º 12.435, de 2011).
Fonte: Lei Orgânica da Assistência Social n º 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme Faleiros, nas relações de poder com a sociedade e as instituições o trabalho social
crítico de empoderamento implica: articular as redes de relações; explicitar os conflitos sociais mais
amplos;informar sobre as redes, amizades, os vizinhos, a ajuda; reconhecer o território conhecido e abrir
horizontes do desconhecido; saber usar os poderes e o conflito de poderes; estabelecer a autonomia e
satisfação de necessidades básicas; mobilizar a sociedade em favor do usuário;trabalhar as trocas sociais, a
convivência e a troca de experiências entre os usuários.
Fonte: Correlação de Forças e Serviço Social - Vicente de Paula Faleiros Brasília, 28 de maio de 2008.
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme Parâmetro para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social, a alternativa “A”
está correta, uma vez que o objetivo do processo de regulamentação da Política Nacional de Assistência Social
é consolidar a Assistência Social como política de Estado; para estabelecer critérios objetivos de partilha de
recursos entre os serviços sócioassistenciais e entre estados, DF e municípios; para estabelecer uma relação
sistemática e interdependente entre programas, projetos, serviços e benefícios, como o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, para fortalecer a relação democrática entre planos, fundos,
conselhos e órgão gestor; para garantir repasse automático e regular de recursos fundo a fundo e para
instituir um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento, até então inexistente.
Fonte: Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social – Trabalho e Projeto
Profissional nas Políticas Sociais -Brasília (DF) – 2011.

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Bibliotecário)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
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“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda os conhecimentos sobre a ferramenta Microsoft Office Outlook 2007.
Através de uma situação hipotética é exibida a imagem da composição de um email nesta ferramenta e a
única alternativa de resposta que contém uma afirmação correta sobre a situação demonstrada é que “Os
destinatários indicados nos campos Para e Cc não terão conhecimento que o destinatário indicado no campo
Cco, também recebeu a mensagem.”.
Esta é a funcionalidade do recurso CCO – Cópia Carbono Oculta que é enviar uma mensagem a um
destinatário sem que este endereço seja visível para os outros destinatários da mensagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/impedir-que-os-nomes-dos-destinatarios-sejamexibidos-usando-cco-HP010102435.aspx
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O processo de quarentena é um recurso utilizado para evitar a exclusão de arquivos infectados. Este
procedimento preserva o arquivo infectado, porém, sem que ele exerça suas atividades garantindo que o
Sistema Operacional continue operando normalmente.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://seguranca.uol.com.br/antivirus/dicas/curiosidades/diferenca-entre-deletar-ou-colocar-um-virusem-quarentena.html#rmcl
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
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ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Tammaro & Salarelli (2008), um dos pontos fortes do documento digital, quando feita à
comparação com o documento tradicional é a possibilidade de ser formalmente manipulado, de ser
desmontado e remontado mantendo intacto o original.
Fonte: TAMMARO, Anna Maria. O documento digital. In: TAMMARO, Anna Maria; SALARELLI, Alberto. A
biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos, 2008, p.13
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme Le COADIC (2004), embora o tesauro inclua relações hierárquicas, trata-se de uma linguagem
combinatória, o que o distingue de uma classificação que se baseia numa lógica de inclusão.
Fonte: Le COADIC, Yves-françois. Epistemologia e história da ciência da informação. In: Le COADIC, Yvesfrançois. A Ciência da Informação. 2 ed. rev. e atual. Brasília, DF: Briquet de Lemos/livros, 2004. Cap. 5, p. 64
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme Le COADIC (2004), o conhecimento da necessidade de informação permite compreender por que as
pessoas se envolvem num processo de busca de informação.
Fonte: Le COADIC, Yves-françois. A ciência da informação. In: Le COADIC, Yves-françois. A Ciência da
Informação. 2 ed. rev. e atual. Brasília, DF: Briquet de Lemos/livros, 2004. Cap. 4, p. 38

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Comunicador Social)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
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As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. É indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte: Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
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transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
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Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado no recurso, uma alternativa refere-se expressamente à hipótese de inexigibilidade de
licitação (art. 25), alternativa correta, enquanto a outra afirma, também de forma expressa, tratar-se o caso de
dispensa de licitação (art. 24), o que é incorreto.
Fonte: Lei 8.666/93
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
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Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na obra Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, de Margarida Kunsh (Fonte) encontrase a seguinte informação:
“É o fluxo transversal ou longitudinal, que se dá em todas as direções, fazendo-se presente nos fluxos
descendente, ascendente e horizontal nas mais variadas posições das estruturas ou da arquitetura
organizacional. Trata-se da comunicação transversal, que perpassa todas as instâncias e as mais diversas
unidades setoriais” (p.86). Na obra, a autora apresenta argumentos de Flores Gortari e Orozco Gutierrez
justificando o que distingue o fluxo circular do transversal: O circular “abraça todos os níveis sem se ajustar às
direções tradicionais entre os indivíduos” (p.86). Portanto, a segunda assertiva está incorreta já que o fluxo
circular não envolve os fluxos descendente, ascendente e horizontal. A autora ainda afirma que “o fluxo
circular surge e se desenvolve muito mais nas organizações informais e favorece a efetividade no trabalho”
(p.86). Ou seja, se este fluxo surge nas organizações que são informais e favorece a efetividade no trabalho, é
possível afirmar que esses tipos de organizações (informais) são propícias ao desenvolvimento do fluxo
circular. E se o fluxo circular gera efetividade no trabalho, então empresas com estas características são
propícias (favoráveis), a este fluxo, já que pode ser uma característica ou consequência desta tipo de
condução de comunicação numa organização.
Fonte: KUNSH, Margarida. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus,
2003.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Com base na obra Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, de Margarida Kunsh (Fonte),
verifica-se que no tipo de comunicação interorganizacional o contexto da comunicação se desenvolve externo
a organização específica e recebe influencias das relações entre as organizações e os componentes
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ambientais, enquanto o tipo interpessoal pode independer da organização ou ser desenvolvido dentro dela e
as influências primárias na transmissão de informações ocorrem, entre outros, por fenômenos cognitivos,
papeis e normas sociais. Inclusive, as influências destacadas estão justamente interligadas ao contexto em
que o tipo interpessoal independente da organização.
Fonte: KUNSH, Margarida. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus,
2003.
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A visão é uma intenção sobre onde uma organização pretende chegar em seu ambiente (mercado) e uma
orientação sobre quais ações devemos adotar, hoje, para que isso ocorra futuramente. As ações de
identificação dos princípios filosóficos, morais, diagnosticando a cultura da organização envolvem os valores
de uma organização e não podem ser confundidos com a missão. São conceitos distintos que devem ser
claramente delimitados na elaboração de um planejamento de comunicação organizacional.
Fonte: KUNSH, Margarida. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. São Paulo: Summus,
2003, p.253.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa I tem por base as obras Organização de Eventos – Manual para planejamento e execução, de
Cleuza G. Cesca (fonte), Organização de Eventos - Procedimentos e Técnicas, de Marlene Matias (fonte) e
Manual de Organização de Eventos – Planejamento e Operacionalização, de Luiz Carlos Zanella (fonte). A
afirmativa I, que conceitua exposição é tratada pelos autores da seguinte forma:
Cleuza Cesca:
Exposição: É fixa, visa apenas divulgar. Nas grandes exposições, a pessoa organiza sua participação adquirindo
o espaço físico, que será transaformado em estande e integrará, com outros expositores, o evento. Nas
pequenas exposições, geralmente individuais, de artistas plásticos, a cessão do espaço físico pode ser obtida
sem despesas. Convencionou-se chamar de vernissage a abertura de exposições de artes plásticas.
Para esta autora a Mostra é que é um evento circulante, como ela conceitua:
É pequena, circulante e visa somente divulgar. É a única forma de expor que circula, isto é, pode ser vista em
vários locais, com a mesma forma e conteúdo.
Marlene Matias:
Exposição: exibição pública de produção artística, industrial, técnica ou científica. Pode haver ou não objetivo
de venda dos produtos expostos.
Esta autora não trata de nenhuma subdivisão e exposição, mas o faz com as feiras, as quais ao divididas em
comerciais, industriais e promocionais.
Luiz Carlos Zanella:
Trata Feiras e Exposições inicialmente como se fossem um mesmo evento, destacando depois apenas a Feira e
designando salão, mostra, como denominações distintas do mesmo evento, mas em momento algum os
caracterizam de forma itinerante.
Feiras e Exposições: São eventos de caráter comercial e de grande porte que reúnem fornecedores, fabricantes,
vendedores, compradores ou clientes, consumidores ou usuários, entidades de fomento, financeiras, bancos
etc., para estabelecer contatos comerciais, apresentação ou exposições de produtos, bens, serviços e
apresentação ou lançamento de novas tecnologias.
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As razões recursais, apresentam uma serie de endereços eletrônicas que trata de projetos acadêmicos ou
culturais, plano de aula, manuais de orientações de museologia, mas não apresenta nenhuma obra voltada
especificamente a Organização de Eventos que tenha o compromisso de conceituação na área, apresentando
tipologias e suas definições ou conceitos. Sabemos que trata de um setor novo, onde se pode ocorrer
divergências quanto as nomenclaturas, como vemos até nas obras citadas acima, no entanto, não foi
apresentado a esta banca nenhuma obra ou referência que de forma fundamentada contradissesse o que foi
afirmado nesta questão. É importante salientar que a questão trata conceitualmente e especificamente da
organização de eventos que é o tema apresentado no conteúdo desta prova e que está em acordo com as
atribuições do profissional de comunicação a ser contratado pelo órgão. As três obras, nas quais a Banca se
fundamenta, são referenciais na área e conceitualmente não tratam, nenhuma delas, de exposições
itinerantes. Para anulação seria necessária apresentar uma referência que trata de forma conceitual do tema,
com projeção e respeitabilidade acadêmica na área de Organização de Eventos.
Fonte:
• CESCA, Cleuza G. Organização de eventos – manual para planejamento e execução. São Paulo:
Summus, 2008.
• MATIAS, Marlene. Organização de eventos: Procedimentos e técnicas. Barueri – SP: Editora Manole,
2002.
• ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos – Planejamento e Operacionalização. São
Paulo: Atlas, 2006.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A utilização da informação “que não possua regulamentação especial” objetiva atentar que se trata das regras
básicas de cerimonial, já que há cerimônias que podem estar sujeitas a regulamentos especiais conforme as
normas internas dos organismos executantes. No que diz respeito às regras gerais, cumpre informar que a
execução do hino nacional só terá início depois que o Presidente da República houver ocupado o lugar que lhe
estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos especiais, como já especificado acima. Nas
cerimônias em que se tenha de executar o hino nacional estrangeiro, este precederá, em virtude do princípio
da cortesia, o hino nacional. É importante que um profissional de comunicação tenha ciência de que qualquer
evento deve seguir regras e cerimoniais para que possa ser organizado de forma eficiente, correta e
adequada.
Fonte: CESCA, Cleuza G. Organização de eventos – manual para planejamento e execução. São Paulo: Summus,
2008, p.147.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
É importante que se atente para o comando da questão que solicita a complementação da afirmativa ao “alto
brand equity das marcas citadas, ou seja, neste contexto, a afirmativa adequada é a que trata de um efeito
diferenciador positivo que o conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do cliente ao produto ou
serviço. O objetivo do brand equity é diferenciar um produto ou serviço, não apenas apresentá-lo perante seu
público, através da publicidade.
Fonte: Kotler, Philip & Armstrong, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
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Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O item 10 do conteúdo programático para o cargo de Comunicador Social destacava: Marketing: Conceitos e
princípios; Marketing institucional (prevenção, formação, manutenção e reação no contexto da sociedade);
Marketing e Comunicação (definições, limites e abrangência); Marketing de relacionamento, atendimento ao
público; e-marketing. Portanto, a plataforma digital de marketing está abrangida neste tópico, o que permita a
banca tratar do marketing viral que é a versão web para o marketing boba a boca. Ele envolve a criação de um
site web, mensagens de e-mail ou outras ações de marketing tão contagiantes que o público alvo sente
necessidade de rapassá-las aos amigos. Vale ressaltar que o tema proposta na questão encontra na obra
referência Princípios de Marketing, de Philip Kotler e Gary Armstrang que trata especificamente do que é
básico no estudo do marketing, o que fundamenta ainda mais a adequação do tema questão à prova.
Fonte: Kotler, Philip & Armstrong, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão da prova de outra organizadora citada nas razões recursais apresenta realmente grande
semelhança com a questão elaborada pela Banca da Consulplan, com, inclusive, o mesmo foco, mas não são
idênticas. A semelhança se justifica ao fato de tratar de uma afirmação de grande relevância na área de Teoria
da Comunicação, que se encontra inserida numa das principais obras da língua portuguesa que trata do tema:
Teorias da Comunicação, de Mauro Wolf. A utilização da frase e a solicitação de contextualização desta à
teoria referente é algo plausível, já que se fundamenta em bibliografia de grande importância e em tema
tratado no conteúdo programático. O uso da frase está adequadamente referenciado e as opções de
respostas também não são totalmente as mesmas, mas se assemelham em grande parte por tratar-se de
teorias com objetos de estudos próximos – jornalismo – como exceção do Cultural studies, inserida na banca
da Consulplan, que se relaciona de forma mais ampla à comunicação.
Não se pode dizer que a utilização de questões semelhantes em avaliações públicas, em datas distintas,
realizadas por organizadoras diferentes, comprometa a lisura do processo, pois trata de um questionamento
básico referente a uma das mais importantes teorias que estudam o jornalismo e os veículos de comunicação.
Fonte: WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença, 2009, p188.
Questão: 40
Recurso Procedente. Questão anulada.
A inconsistência de digitação imposta à primeira assertiva da questão configura um erro material e levanta
suspeitas sobre a veracidade da frase analisada, já que este era o objetivo proposto. Portanto, a Banca
entende que a incorreção de digitação da palavra escola, que ficou escolha, pode levar a um equívoco na
avaliação da assertiva. Como não há uma possibilidade que se enquadre na inexatidão das duas afirmativas,
cumpre a banca anular a questão, mesmo esta não possuindo nenhum vício conceitual, mas apenas material.
Fonte: WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença, 2009.
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Cargo: Analista de Gestão (ANG - Contador)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa - B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de
crase. - indicada como correta pelo gabarito constitui a seguinte alteração em “[...] equipara o transporte
coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§) : “equipara o transporte coletivo à declaração dos demais
direitos sociais. A alternativa “D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos
verbais, anula-se a dupla regência.” não pode ser indicada como correta, pois, os complementos verbais são:
“o transporte coletivo” e “rol dos demais direitos sociais”. Fazendo a inversão proposta teremos: “equipara ao
rol dos demais direitos sociais, o transporte coletivo” o que não anula a dupla regência, continuando o verbo
“equiparar” a apresent0061r complemento verbal direto e indireto.
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
JUSTIFICATIVA: A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja
alteração quanto ao sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis,
se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem
convicção a opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime
uma condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que”
exprime causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a
substituição sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas
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duas funções distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma
conjunção subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas
duas funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “[...] como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos [...]” (1º§) o para indica a
finalidade, o objetivo da condição citada anteriormente. O objetivo, finalidade de que estados e municípios
obtenham financiamentos. Expressa um efeito visado, um propósito, e nisso diferem das conjunções
consecutivas, que expressam um efeito contingente.
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
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exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
a) yw-xz= √6 √24 - √3 √12 =√144 - √36 =12-6= 6

b) xw+yz =√3 √24 +√6 √12 =√72 + √72 = 2√72 =2√36.2 =12√2

c) xy(w-z)= √3 √6 (√24 - √12)=√18 .( 2√6 -2√3 )= 3√2 .( 2√6 -2√3 )=6√12 -6√6 =12√3 − 6√6
d) xz(y+w)=√3 √12 (√6 +√24) = 6(√6 +√24) = 6√6 +6√24 =6√6 +12√6=18√6
Resposta: A
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Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A equação trata de equação do 2º grau conforme divulgado no edital.
ax2+bx+c=0
a+b=5
b=5-a
a62+b6+c=a(-10)2+b(-10)+c
6(6a+b)=(-10)((-10)a+b)
6(6a+5-a)=(-10)((-10)a+5-a)
6(5a+5)=(-10)((-11)a+5)
30a+30=110a-50
80a=80
a=1
b=5-1=4
Sendo assim a equação seria:
x2+4x+c=0
x2+4x=-c
36+24=-c
-c=60
c=-60
∆=b2-4ac
∆=16-4.1.(-60)
∆=16+240
∆=256
Resposta: C
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
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Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda os conhecimentos sobre a ferramenta Microsoft Office Outlook 2007.
Através de uma situação hipotética é exibida a imagem da composição de um email nesta ferramenta e a
única alternativa de resposta que contém uma afirmação correta sobre a situação demonstrada é que “Os
destinatários indicados nos campos Para e Cc não terão conhecimento que o destinatário indicado no campo
Cco, também recebeu a mensagem.”.
Esta é a funcionalidade do recurso CCO – Cópia Carbono Oculta que é enviar uma mensagem a um
destinatário sem que este endereço seja visível para os outros destinatários da mensagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/impedir-que-os-nomes-dos-destinatarios-sejamexibidos-usando-cco-HP010102435.aspx
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo em âmbito federal, dispõe em sue art. 13 que não podem ser objeto de delegação a edição de
atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do
órgão ou autoridade.
Fonte: Lei 9.784/99
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
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cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro
do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os autores abaixo relacionados apresentam os seguintes conceitos:
a) Global => O credor e a obrigação são perfeitamente definidos. É semelhante ao empenho ordinário,
diferindo apenas pelo seu histórico (pagamento parcelado). Ex.: O contrato para o asfaltamento de
uma via de acesso de uma cidade à estrada federal ou estadual mais próxima. Em cada uma das etapas
concluídas da obra, de acordo com o contrato firmado, exige-se o pagamento de uma parcela
contratual.
b) Por estimativa => A lei estabelece que “será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante
não se possa determinar”. Logo, não sendo conhecido o valor da despesa, emite-se um empenho
estimativo. Isto não significa que o credor e o objeto da despesa sejam também conhecidos. A
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estimativa refere-se apenas ao valor. Ex.: O pagamento de contas de água, energia e
telecomunicações.
c) Ordinário => é emitido para certo e determinado credor e relativo a uma única parcela do valor
indivisível. Ex.: compra de artigos de escritório e a contratação de serviços de terceiros.
Fonte:
ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas. –
Fundamentos e Práticas e Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal
– 3ª Edição – Volume I – Editora Gestão Pública – 2013 – Pág. 266.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sobre os Princípios Orçamentários o autor Heilio Kohama esclarece:
a) Programação: O orçamento deve ter o conteúdo e a forma de programação. Isto ocorre da própria
natureza do orçamento, que é a expressão dos programas de cada um dos órgãos do setor público.
Programar é selecionar objetivos que se procuram alcançar, assim como determinar as ações que
permitam atingir tais fins e calcular e consignar os recursos humanos, materiais e financeiros, para a
efetivação dessas ações.
b) Unidade: Os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor público devem-se
fundamentar em uma única política orçamentária estruturada uniformemente e que se ajuste a um
método único.
c) Universalidade: Deverão ser incluídos no orçamento todos os aspectos do programa de cada órgão
principalmente aqueles que envolvam qualquer transação financeira ou econômica.
d) Anualidade: Utiliza-se, convencionalmente, o critério de um ano para o período orçamentário, por
apresentar a vantagem de ser o adotado pela maioria das empresas particulares.
Fonte: KOHAMA, Heilio – Contabilidade Pública – São Paulo -Editora Atlas – 2009 – Pág, 41
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sobre o Ciclo Orçamentário o autor Heilio Kohama esclarece:
A responsabilidade básica do Estado consiste em buscar o nível máximo de satisfação das necessidades da
população.
Do conjunto de necessidades da população, parte é satisfeita pela produção de bens e serviços realizada
pelo governo e parte atendida e realizada pelos particulares.
O Estado produz essencialmente bens e serviços para satisfação direta das necessidades da comunidade,
não atendidas pela atividade privada, orientando suas ações no sentido de buscar determinadas
consequências que modifiquem, positivamente, as condições de vida da população, através de um
processo acelerado e permanente, com o menor custo econômico e social possível.
Isso requer métodos científicos de investigação e técnicas operativas adequadas que possibilitem,
racionalmente, a utilização de uma ação concreta.
O orçamento, embora seja anual, não pode ser concebido ou executado isoladamente do período
imediatamente anterior e do posterior, pois sofre influências condicionantes daquele que o precede, assim
como constitui uma base informativa para os futuros exercícios.
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Daí a necessidade de compreensão do Ciclo Orçamentário, que é a sequencia das etapas desenvolvidas
pelo processo orçamentário, assim, consubstanciadas:
a) Elaboração;
b) Estudo e aprovação;
c) Execução; e
d) Avaliação.
Fonte: KOHAMA, Heilio – Contabilidade Pública – São Paulo -Editora Atlas – 2009 – Pág, 43
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Acerca da classificação legal da despesa orçamentária o autor Lino Martins Silva fornece o seguinte
esclarecimento, seguindo a ordem das alternativas:
a) Institucional: é subordinada aos três níveis de Governo: União, Estados e Municípios, cada um com
autonomia financeira própria, nos termos da Constituição. A classificação institucional corresponde à
estrutura organizacional de alocação dos créditos orçamentários, e está estruturada em dois níveis
hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária.
b) Funcional: segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder
basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. As funções e
subfunções servem como elemento agregador dos gastos públicos por área de ação governamental
nas três esferas do Governo.
c) Programática: Toda a ação do Governo está estruturada, em programas orientados para a realização
dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual – PPA para o período de quatro anos.
d) Natureza da despesa: a codificação econômica da despesa orçamentária é composta pelos seguintes
níveis: nível 1: categoria econômica; nível 2: grupo de despesas: nível 3: modalidade de aplicação; nível
4; elemento; nível 5: item ou subelemento.
Fonte: SILVA, Lino Martins – Contabilidade Governamental – Um enfoque administrativo da nova
Contabilidade Pública. – 9ª edição – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 254
Questão: 40
Recurso Procedente. Questão anulada.
Acerca da classificação legal da despesa orçamentária o autor Lino Martins Silva fornece o seguinte
esclarecimento:
a) O anexo de metas fiscais é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
b) O demonstrativo das metas anuais está contido no anexo de metas fiscais.
c) O anexo de riscos fiscais é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d) O orçamentos fiscal, de investimento das empresas e o da seguridade social compreendem a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
A questão foi formulada solicitando a exceção e a resposta corresponde a relação correta, portanto, deverá
ser anulada.
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Cargo: Analista de Gestão (ANG - Design Gráfico)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
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posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro
do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.
Questão: 31
Recurso Procedente. Questão anulada.
As alternativas B e D estão corretas, e como a questão pede apenas uma correta, a banca anula a questão.
B) 1 – Ferramenta posição de marcas; 4 – Imprimir marcas de corte.
D) 5 – Imprimir marcas de registro; 2 – Imprimir informações do arquivo.
Fonte: PEREIRA, D. T.; OLIVEIRA, K. de,; REHDER, W. da S. - Corel Draw X4: técnicas de projeto gráfico – 2ª ed.
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 176
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme o enunciado, o modo de exibição de uma imagem influencia no tempo de abertura e exibição no
monitor, quanto mais aprimorada a visualização mais tempo demonstrará. Modo de Visualização está
implícito em Introdução ao Corel Draw, pois é a maneira que a imagem será exibida no monitor.
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Fonte: PEREIRA, D. T.; OLIVEIRA, K. de,; REHDER, W. da S. - Corel Draw X4: técnicas de projeto gráfico – 2ª ed.
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 38
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Com o efeito Envelope é possível adaptar objetos concedendo efeitos cativantes através do movimento de
nós. O envelope pode ser utilizado para modelar objetos, linhas, textos artísticos e moldura de texto de
parágrafo
Fonte: PEREIRA, D. T.; OLIVEIRA, K. de,; REHDER, W. da S. - Corel Draw X4: técnicas de projeto gráfico – 2ª ed.
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 130
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para alterar o estilo do texto padrão, siga os passos: No menu Texto, clique em Formatação de caracteres (Ctrl
+ T), abrirá a janela de encaixe Formatação de caractere. [...]
Fonte: PEREIRA, D. T.; OLIVEIRA, K. de,; REHDER, W. da S. - Corel Draw X4: técnicas de projeto gráfico – 2ª ed.
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 130
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O painel de trabalho do Adobe Bridge é formado por três colunas, ou painéis, que contém vários outros
painéis. É possível ajustar o espaço de trabalho do Adobe Bridge movendo ou redimensionando esses painéis.
Fonte: Adobe Brigde CS3; Adobe version CUE CS3 – Guia do Usuário - Descrição geral do espaço de trabalho –
pág. 11
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando Apresentação de slides permite visualizar miniaturas como uma apresentação de slides que ocupa
a tela inteira. Trata-se de uma forma muito fácil de trabalhar com versões em grande escala de todos os
arquivos gráficos em uma pasta. Para exibir comandos para trabalhar com apresentações de slides, pressione
H enquanto estiver na visualização de Apresentação de slides.
Fonte: Uso do Adobe® Bridge e do Adobe CS4 – Disponível em:
<http://help.adobe.com/archive/pt_BR/bridge_versioncue/cs4/bridge_versioncue_cs4_help.pdf> - pág. 29.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
- Com a ferramenta Mão livre é possível controlar a suavidade da linha curva enquanto desenha, adicionar
segmentos a uma linha existente.
- Com a ferramenta Polilinha fica fácil e rápido desenhar uma linha complexa que consista em segmentos
retos e curvos alternados.
- Com as ferramentas Bézier e Caneta é possível desenhar linhas de forma precisa, sendo um segmento por
vez, onde deve-se posicionar cada nó e controlar a forma dos segmentos curvos.
- Quando estiver desenhando linhas ou segmentos retos com a ferramenta Mão livre é possível restringi-los às
linhas retas horizontais ou verticais, mantendo a tecla <Ctrl> pressionada enquanto a linha é arrastada.
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- Para desenhar curvas com a ferramenta Bézier é só arrastar as alças de controle que ficam nas extremidades
da curva Bézier.
- Com a ferramenta Curva com 3 pontos podemos desenhar com grande facilidade linhas com curvas simples,
determinando a largura e a altura.
Fonte: PEREIRA, D. T.; OLIVEIRA, K. de,; REHDER, W. da S. - Corel Draw X4: técnicas de projeto gráfico – 2ª ed.
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 43, 44 e 45

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Economista)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) O escritor desempenha corretamente seu papel quando atinge uma pessoa positiva ou
negativamente.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o trecho do texto “Todo escritor é útil
ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente)
para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita. É útil
se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com que veja e sinta o que não
teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa, uma única, e lhe trazem uma
ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.” o papel do escritor correto, ou seja, útil; está
ligado a efeitos positivos tais como: acrescentar à lucidez do leitor, livrá-lo da timidez ou de preconceitos, etc.
Aspectos negativos podem ocorrer, mas estão relacionados ao escritor nocivo, ou seja, que não desempenha
seu papel corretamente.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
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•
•
•

O próprio texto.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
O próprio texto.
PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa A) o elemento “a” pode ser substituído por “com”. é considerada correta, pois, em “[...] se
conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita.” a regência verbal de conformar(-se) indica:
conformar-se (com, a, em...). A alternativa B) a expressão “nas quais” pode ser substituída por “às quais”. não
pode ser considerada correta, pois, a regência do verbo “acreditar” indica : acreditar (em algo; em alguém). A
alternativa “D) é obrigatória a substituição de “a” por “às”; já que, neste caso, ocorre obrigatoriedade da
crase.” não pode ser considerada correta, pois, a substituição de “a” por “às” é correta, mas não obrigatória.
Há a possibilidade da escolha , preservando-se nos dois casos a regência verbal exigida com o emprego da
preposição “a”.
Fonte:
• LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os pronomes possessivos expressam um vínculo qualquer, constante ou eventual, entre o objeto de que se
fala e cada uma das pessoas do discurso. Este vínculo pode ser de posse ( meu relógio, isto é, ‘o relógio que
me pertence’), de origem (nossa cidade, isto é, ‘a cidade em que nós vivemos’), de uso (minha sala, isto é, ‘a
sala em que estudo’, meu ônibus, isto é, o ‘ônibus que costumo pegar’), de parentesco (meus tios), de autoria
( meu discurso, isto é, ‘o discurso que proferi’; teus quadros, isto é, ‘os quadros que tu pintas’), de
compromisso/destinação ( sua missão, isto é, ‘a missão que foi confiada a você’), de afetividade (meu clube,
isto é, ‘o clube pelo qual eu torço’), de grupo social ( meus clientes, isto é, ‘os clientes a quem presto serviços
profissionais’, nossos professores, isto é, ‘os professores que trabalham na escola que eu dirijo’ – se dito pelo
diretor), e assim por diante. A alternativa “A) vínculo afetivo seguido de um vínculo de uso.” não pode ser
considerada correta, pois, em “Minha mãe não dorme” e “Tenho minha casa para olhar” o parentesco “mãe”
é explícito na indicação e uso não seria a casa do eu lírico, mas apenas para uso ocasional. De acordo com o
exposto anteriormente, a alternativa “D) vínculo de origem na primeira ocorrência e na segunda, de posse.”
Também não pode ser considerada correta, pois, origem seria nossa cidade, por exemplo.
Fonte:
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
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Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ponderar, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa: alegar, considerar, meditar; o
que indica a correção da alternativa apontada com correta pelo gabarito. A alternativa “C) a declaração de
uma informação de forma objetiva.” não pode ser considerada correta, pois, ao ponderar sobre o assunto, o
declarante argumenta acerca do mesmo, não podendo ser classificado como objetivo um posicionamento.
Pelo mesmo motivo, a alternativa “D) neutralidade em relação à citação feita de forma objetiva.” não pode ser
considerada correta. A alternativa “B) um questionamento diante do trabalho realizado.” não pode ser
considerada correta tendo em vista o significado do verbo de elocução “ponderar” anteriormente explicitado.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x) = 4x + 3
f(g(x))=4(g(x))+3
8x-13=4(g(x))+3
8x-16=4(g(x))
g(x)=2x-4
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f(x)=g(x)
4x+3=2x-4
2x=-7
x=-3,5 (racional negativo)
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, XII, que os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A
alternativa D, por sua vez, é incorreta, já que o teto constitucional alusivo ao subsídio mensal dos ministros do
STF não se aplicam, em qualquer caso, aos ocupantes de funções ou empregos das empresas públicas e
sociedades de economia mista, conforme se observa no art. 37, XI e §9º da CRFB/88. Por fim, incorreta a
alternativa B, pois o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são de fato
irredutíveis, ressalvados os casos previstos no próprio texto constitucional.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Segundo o art. 299 do CP, a falsidade ideológica consiste em “omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante" (grifos incluídos). Logo, correto o item II. O item III, por sua vez, não está correto, já que a conduta
descrita amolda-se ao crime de certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e não ao crime de
falsidade ideológica.
Fonte: Código Penal
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
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Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em virtude das inúmeras questões relativas às diferentes interpretações dadas à redação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998, mas ciente de que uma ADIN nº 2.135-4 não pode prevalecer sobre a letra da
Carta magna, e exatamente pela discussão e desentendimentos a este respeito é que se tornou-se necessário
restringir a questão tão somente ao que se encontra disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Por essa razão, o comando da questão foi preciso, conforme se observa pela transcrição do enunciado da
questão, na transcrição da letra da Constituição Federal e na transcrição da alternativa que se encontra
errada.
Comando da Questão:
“Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.”
Alternativa “B” (Falsa)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico diferenciado e planos de carreira específicos para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
CF/1988
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
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Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Referida questão encontra embasamento no conteúdo programático constante do Edital, conforme item em
destaque:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública.
Administração Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. DOMÍNIO PÚBLICO (BENS PÚBLICOS). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; Dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas
da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração
pública.
A questão foi construída com base em transcrição literal de Lei.
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. – CÓDIGO CIVIL
CAPÍTULO III - Dos Bens Públicos
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (alternativa A)
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; (alternativa
C)
[...]
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. (alternativa
B)
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Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. (alternativa
B)
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito OU RETRIBUÍDO, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. (alternativa D)
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão deveria ter o gabarito alterado para a alternativa A.
Sem razão ao recurso, vez que a questão em análise possui a alternativa de resposta correta, sendo a solução
da questão dada por:
) = 15000 + 5
Construção da função custo total da empresa:
Construção do custo médio total da empresa:
)
=
= 15000 + 5
= 15000 + 5
15000

1500 + 5 = 15.

A alternativa da letra A, suscitada nas rasões recursaia, apresentaria o total do “custo fixo médio”, não
solicitado no comando assertivo da questão.
Fonte: MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão não possui alternativa de resposta correta.
Sem razão ao recurso, vez que a questão em análise possui a alternativa cujo gabarito segue abaixo
(resolução):
= !" . = 2000 + 20 + #
Lucro = RT − CT
Lucro = 200 − 2 # − 2000 + 20 + # )
Lucro = 200 − 2 # − 2000 − 20 − #
Lucro = −3 # + 180 − 2000
180
,- = −
= −
= ./ 01234356
2
−60
A questão ora analisada possui afirmativa correta conforme acima enxotado.
Fonte: MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ratifica-se que em linguagem matemática existem as variáveis discretas e as contínuas. A distância em
quilômetros oferecida no enunciado é uma variável contínua (não inteira), portanto a partir de 100 Km (pode
ser 100,00001 Km) já compensaria utilizar a transportadora X.
A expressão “ a partir de” (ao contrário de igual) oferecida no problema ratifica essa posição.
Sem razão aos recursos, vez que a questão em análise possui a alternativa cujo gabarito segue abaixo
(resolução):
X = 3000 + 20km
e
Y = 2000 + 30km
Igualando as duas, teremos que vai haver um ponto onde os custos são iguais:
3000 + 20km = 2000 + 30km ≫ km = 100
Substituindo em X, teremos: X = 3000 + 20x100 = 5000
Substituindo em Y, teremos: Y= 2000 + 30x 100 = 5000
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Ou seja, neste ponto os custos são iguais e a partir de 100, compensa-se utilizar a transportadora X.
A alternativa de anulação e alteração de gabarito se esvazia vez que a questão ora analisada possui afirmativa
correta conforme acima enxotado.
Fonte: MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustentam os recursos que a questão deveria ser anulada vez que inexiste no enunciado a ausência da variável
x (quantidade em linguagem econômica-matemática) e no edital inexiste a previsão do conteúdo teórico de
progressão aritmética (PA).
Sem razão aos recursos, vez que a questão em análise possui não requereria a utilização da quantidade (x)
para sua solução, senão da aplicação do conceito de “integral”, previsto no edital. Trata-se de conhecer o
lucro ao final do projeto, onde todas as variáveis oferecidas no enunciado estão devidamente conectadas de
forma racional e lógica.
Assegura-se que a alternativa cujo gabarito segue abaixo (resolução):
EF
EF
20D #
20 360#
>?@AB = 30.000 C 400 + 20D = 30.000 C 400D +
= 400.360 +
2
2
Lucro = 144.000 + 1.296.000 = 1.440.000,00
A alternativa de anulação e alteração de gabarito se tornam insuficientes e despropositados conceitualmente,
vez que a questão ora analisada possui afirmativa correta conforme acima enxotado.
Fonte: MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão deverá ser anulada vez que inexiste no rol de alternativas o valor de M3 de
R$ 243 bilhões.
Sem razão ao recurso, vez que o conceito M3 é dado pelo somatório dos saldos dos depósitos de caderneta de
poupança + títulos públicos (F/E/M) + fundos e depósitos especiais remunerados + depósito à vista nos bancos
+ papel moeda em poder do público, que perfaz o valor de R$ 298 bilhões.
De outra forma, o M3 poderá ser alcançado através do saldo total M4 menos os títulos privados, a saber:
M3= saldo total do meio circulante– saldo dos títulos privados = 391 – 93 = R$ 298 bilhões.
A alternativa de anulação da questão se torna insuficiente e infundamentada conceitualmente, vez que a
questão ora analisada possui afirmativa correta conforme acima enxotado.
Fonte: Nali de Jesus de Souza, Curso de Economia, Editora Atlas, páginas 202/203.
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão deverá ser anulada vez que inexiste no rol de afirmativas incorretas que
conceitual os desempregos “friccional” e “parcial” estão incorretas.
Sem razão ao recurso, vez que os conceitos acima delineados são, segundo a literatura disponível:
Friccional, também conhecido como temporário é aquele que ocorre quando há mudança de emprego ou de
desemprego sazonal, como por exemplo, os ocorridos nas diversas estações do ano. Um exemplo comum é a
vedação à pesca nos rios e oceano brasileiro entre determinados meses de ano, provocando desemprego
sazonal.
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Parcial é aquele que ocorre em certas zonas ou áreas econômicas específicas, não atingindo a totalidade do
ambiente econômico analisado.
A alternativa de anulação da questão se torna insuficiente e infundamentada conceitualmente, vez que a
questão ora analisada possui comando claro, inconfundível, conforme acima enxotado.
Fonte: Iniciação à Economia, Adelphino Teixeira da Silva, Editora Atlas, páginas 126/130.
Questão: 38
Recurso Procedente. Questão anulada.
Sustentam os recursos que a questão deverá ser anulada por possuir mais de uma alternativa correta, em
especial as letras “B” e “C”.
Com razão os recursos, vez que as sustentações elaboradas estão carreadas de segurança teórica, pois o saldo
do “consumo das famílias” é utilizado no sistema de contas nacionais brasileiro nas duas mensurações:
Produto Interno Bruto (PIB) e Renda Nacional Disponível Bruta.
A alternativa da anulação da questão se torna justa e suficiente, além de fundamentada conceitualmente para
que a questão ora analisada seja, inconfundivelmente, anulada.
Fonte: Adelphino Teixeira da Silva, Iniciação à Economia, Editora Atlas, Capítulo XXI, páginas 231/237.
Questão: 39
Recurso procedente. Questão anulada.
Sustentam os recursos que a questão deverá ser anulada por não possuir uma alternativa correta.
Com razão os recursos, vez que as sustentações elaboradas estão carreadas de segurança teórica, pois o
faturamento da empresa deveria ser deflacionado mensalmente e ao final somado, conforme abaixo:
FATURAMENTO NOMINAL R$ em
IGP DIVISOR FAT.REAL
MÊS
milhões
1
150
10% 1,1000 136,3636
2
155
15% 1,2650 122,5296
3
145
5%
1,3283 109,1662
TOTAL
368,0595
A alternativa da anulação da questão se torna justa e suficiente, além de fundamentada conceitualmente para
que a questão ora analisada seja, inconfundivelmente, anulada por não ter sido apresentada alternativa
correta a ser assinalada.
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustentam os recursos que a questão deverá ser anulada, alterada o gabarito e por não possuir uma
alternativa correta.
Sem razão os recursos, vez que as sustentações elaboradas estão incorretas. A estatística foi construída em
valores percentuais (relativos) com base em 10 mil acidentes (absolutos), de modo que ao final de cada
cálculo, para se apurar os valores afirmados nas alternativas oferecidas, deveria-se multiplicar (resultado) por
10.000 encontrando para comparação os valores absolutos requeridos nas afirmativas, a saber:
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ANOS

1
2
3
4
5
6

PERCENTUAL
(%) DE
ACIDENTES
OCORRIDOS A
CADA 10.000
VIAGENS
REALIZADAS
0,50%
0,80%
0,60%
0,50%
0,50%
0,60%

0,00014%

Nº de
viagens
0,01

0,12%
0,55%
0,58%

11,69
55,00
58,33

Percentual
VARIÂNCIA
DESVIO
PADRÃO
MEDIANA
MÉDIA

A alternativa da anulação da questão improcede, mantendo-se a opção “A”.

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Estatístico)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
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Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 31
Recurso Procedente. Questão anulada.

∑x ⋅ f
x=
∑f
i

i

i

29
=
= 1,81; s 2 =
16

∑ f (x − x)
( ∑ f ) −1
i

i

2

= 1, 23

i

A resposta correta não se encontra entre as alternativas apresentadas. A questão foi anulada.
Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
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Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em um teste de hipóteses, o procedimento para identificar as hipóteses nula e alternativa é resumido na
Figura 1.

Figura 1: Identificando as hipóteses nula e alternativa.
Fonte: Triola (2013)
Sustenta o recurso que o enunciado da questão não deixa claro a hipótese alternativa do teste. Entretanto, no
enunciado afirma-se que “Deseja-se verificar se a mediana do teor de impureza de um produto químico
intermediário é igual 2,5 ppm”. Seguindo o procedimento descrito na Figura 1:
•

Forma simbólica da hipótese a ser testada: µ% = 2,5 , em que µ% é a mediana

•

Forma simbólica que deve ser verdadeira quando a afirmativa acima é falsa: µ% ≠ 2,5

•

Hipótese alternativa (expressão que não contém igualdade): µ% ≠ 2,5

Portanto,

Z0 =

t − 0,5n 24 − 0,5 ⋅ 36
=
= 2 ⇒ valor − p = 2P ( Z > 2) = 2 ⋅ 0,0228 = 0,0456 .
0,5 n
0,5 36

(alternativa C).
Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Questão: 36
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
Solução da tabela:
Fonte de Soma de
Graus de Quadrado
F
Variação quadrados liberdade
médio
Regressão
133,0
2
66,5
17,5
Residual
64,6
17
3,8
Total
197,6
19
Alternativa correta: B. O gabarito deve ser alterado.
Fonte: MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. Introduction to linear regression analysis. 5th ed.
Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. 645 p.
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Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Como explica Mingoti (2005), “quando o método das componentes principais é usado para a estimação (...), a
proporção de variância explicada pelo fator Fj (...) reduz-se a λˆ p ”, em que p é o número de variáveis.

(

)

Portanto, o percentual de variância explicado pelos 4 primeiros fatores pode ser calculado como
 4

 ∑ λi 
 11, 3 + 5,8 + 3,1 + 2,8 
%VT4 =  i =1 100% = 
100% = 57, 5% .
40
 p 






Alternativa correta: C.
Fonte: MINGOTI, S. A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem
aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 295 p.

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Pedagogo)
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
• O próprio texto.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
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Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: d
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda conhecimentos sobre as funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e SE aplicados em quatro
situações a serem discutidas abaixo:
Situação 01: A afirmativa é FALSA, pois, a digitar a fórmula =SOMA(B4:E4) na célula A7 da referida planilha, o
resultado será a soma de todos elementos compreendidos entre as células B4 e E4, portanto conclui-se que o
resultado será: 200+100+50+10=360.
Situação 02: A afirmativa é VERDADEIRA, pois, é mencionado que para obter a média dos valores do ano de
2003, PODE-SE inserir a fórmula =MÉDIA(D2:D6) na célula B7. O item não afirma que esta é a única forma de
realizar a média, logo a fórmula efetua o que está pedindo em qualquer outra célula INCLUSIVE na B7 que foi
especificada no item.
Situação 03: A afirmativa é FALSA, pois, se na célula B7 da planilha for inserida a fórmula
=MÁXIMO(B5;D5;C6;D6) o resultado será o maior valor apresentado entre as células fornecidas no argumento,
logo conclui-se que 540 é o valor máximo dentre os números 100;400;540;480.
Situação 04: A afirmativa é FALSA, pois, ao aplicar na célula D7 a função =SE(B3>E6;"NÃO";"SIM") a condição
não será satisfeita (400 não é maior que 400), portanto, será retornado o valor fornecido como argumento
para quando a condição não for satisfeita, ou seja, “SIM”.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta uma planilha com três colunas sendo que a última “C” (em destaque) apresenta o
resultado da potência das células correspondentes nas colunas A e B. Na célula C2 foi aplicada a fórmula
=POTÊNCIA(A2;2) e foi utilizada a alça de preenchimento para replicar a fórmula até a célula C5, que resultou
nos valores apresentados 4, 16, 36 e 64.
O comando da questão pede para indicar qual das quatro fórmulas apresentadas como alternativa de
resposta, NÃO reproduz o mesmo resultado (Substituindo a fórmula e utilizando a alça de preenchimento
para obter o mesmo cenário). Conclui-se que apenas a fórmula =(A2*(B$2/B$3)) apresenta um conjunto de
valores diferente para a coluna “C” que é: 4, 8, 12 e 16.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, XII, que os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A
alternativa D, por sua vez, é incorreta, já que o teto constitucional alusivo ao subsídio mensal dos ministros do
STF não se aplicam, em qualquer caso, aos ocupantes de funções ou empregos das empresas públicas e
sociedades de economia mista, conforme se observa no art. 37, XI e §9º da CRFB/88. Por fim, incorreta a
alternativa B, pois o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são de fato
irredutíveis, ressalvados os casos previstos no próprio texto constitucional.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão dos direitos políticos para os atos que
importem enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, e não de 5 a 10 anos. Em razão do erro material constatado,
anula-se a questão por ausência de alternativa que atenda ao enunciado.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Segundo o art. 299 do CP, a falsidade ideológica consiste em “omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante" (grifos incluídos). Logo, correto o item II. O item III, por sua vez, não está correto, já que a conduta
descrita amolda-se ao crime de certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e não ao crime de
falsidade ideológica.
Fonte: Código Penal
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Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
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Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Referida questão encontra embasamento no conteúdo programático constante do Edital, conforme item em
destaque:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. DOMÍNIO PÚBLICO (BENS PÚBLICOS). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; Dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas
da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração
pública.
A questão foi construída com base em transcrição literal de Lei.
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. – CÓDIGO CIVIL
CAPÍTULO III - Dos Bens Públicos
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (alternativa A)
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; (alternativa
C)
[...]
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. (alternativa
B)
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Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. (alternativa
B)
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito OU RETRIBUÍDO, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. (alternativa D)
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Isolda Lopes, ao tratar do paradigma comportamentalista, o homem é uma consequência das
influencias ou forças existências no meio ambiente. Um expoente deste paradigma é Skinner.
Skinner considera o ambiente o ambiente social como cultura e esta como “um conjunto de contingências de
reforço”, sob as qual os membros se comportam de acordo com os procedimentos que mantêm a cultura.
Portanto, na abordagem comportamentalista defende-se um comportamento padronizado com o intuito de
manter a ordem. O homem tem de se submeter ao ambiente e, a partir daí, explicitar suas ações.
No paradigma humanista Roger é um expoente e defende que o ser humano é um ser total, integrado, é ter
capacidade de desenvolver-se, de socializar-se. Portanto, na abordagem humanista o mundo é o resultado da
ação do homem e, por isto, o homem deve pré-avaliar suas ações porque elas têm ascendência sobre o
ambiente. Neste paradigma, coloca-se nas mãos dos indivíduos as responsabilidades por suas escolhas.
Fonte: LOPES - Isolda, Pedagogia Empresarial – formas e contextos de atuação – Editora WAP, 4ª Ed, 2011, P
69/75.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo como enunciado e as quatro alternativas citadas na questão, NÃO é um dos objetivos da
mediação realizar praticas e atividades de mediação de modo que estas ocorram depois do processo
de negociação.
A mediação enquanto prolongamento do processo de negociação é um conjunto de técnicas para promover
negociações mais eficientes. Os mediadores podem dar fortes contribuições para que os negociadores atinjam
com maior facilidade o resultado desejável. Assim, regra geral, as atividades do mediador ocorrem antes do
processo de negociação.
Fonte: Coleção Ferramentas para o Empreendedor- Comportamento organizacional - João Ribeiro

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Psicólogo)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
123

Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa - B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de
crase. - indicada como correta pelo gabarito constitui a seguinte alteração em “[...] equipara o transporte
coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§) : “equipara o transporte coletivo à declaração dos demais
direitos sociais. A alternativa “D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos
verbais, anula-se a dupla regência.” não pode ser indicada como correta, pois, os complementos verbais são:
“o transporte coletivo” e “rol dos demais direitos sociais”. Fazendo a inversão proposta teremos: “equipara ao
rol dos demais direitos sociais, o transporte coletivo” o que não anula a dupla regência, continuando o verbo
“equiparar” a apresentar complemento verbal direto e indireto.
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
JUSTIFICATIVA: A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja
alteração quanto ao sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis,
se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem
convicção a opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime
uma condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que”
exprime causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a
substituição sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas
duas funções distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma
conjunção subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas
duas funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
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Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x) = 4x + 3
f(g(x))=4(g(x))+3
8x-13=4(g(x))+3
8x-16=4(g(x))
g(x)=2x-4
f(x)=g(x)
4x+3=2x-4
2x=-7
x=-3,5 (racional negativo)
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
125

Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O gabarito divulgado está correto, conforme incisos I, II e III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa. Verifica-se que a pretensão recursal decorre de confusão entre a penalidade de
suspensão dos direitos políticos, que permite uma valoração dentro dos limites legais, e a penalidade de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que tem
prazos determinados.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado no recurso, uma alternativa refere-se expressamente à hipótese de inexigibilidade de
licitação (art. 25), alternativa correta, enquanto a outra afirma, também de forma expressa, tratar-se o caso de
dispensa de licitação (art. 24), o que é incorreto.
Fonte: Lei 8.666/93
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
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Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi fundamentada de acordo com a referência usada ZANELLI, José Carlos & Org. Psicologia,
organizações e trabalho no Brasil, para a sua resolução. Os dados foram mencionados de acordo com a ideia
do autor e todos eles fazem referência ao termo central da questão que foi a “cultura organizacional”, porém
quando o autor menciona no enunciado da questão: o objetivo primordial é o de compreender as regras que
norteiam os grupos sociais e a visão de mundo dos seus participantes, ele está falando da cognição
organizacional.
Fonte: ZANELLI, José Carlos & Org. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004
p.413-414.
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi fundamentada a partir do autor DALGALARRONDO. Todos os dados mencionados seguiram
rigorosamente a ideia principal do autor. As afirmativas apresentam textos firmados pela teoria da
psicopatologia e dentre as mesmas apenas a I, é coerente, as demais divergem da ideia de DALGALARRONDO,
sendo assim o gabarito está correto.
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª Ed. Porto Alegre:
Artmed, 2008 p. 52 e 53.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O objetivo especifico do enunciado da questão foi apresentar como se desenvolve um roteiro de uma
avaliação psicológica no contexto clinico com um jovem adolescente, considerando a afirmação que se faz no
enunciado: Segundo Cunha (2000) em sua obra sobre o psicodiagnóstico, “o processo de avaliação
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psicológica pode envolver diferentes procedimentos, incluindo vários tipos de entrevistas” (p.51). A opção
que traz o percurso correto deste processo é a alternativa mencionada no gabarito, às demais apresentam
divergências de informações ou ordem.
Fonte: CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico V. 5 ed. Revisada e ampliada - Porto Alegre: Artmed, 2000 p.
51.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O termo QVT, é direcionado a visar o bem estar do trabalhador, fato este importante para o psicólogo no
momento de sua atuação. Todas as informações mencionadas em questão foram redigitadas respeitando
rigorosamente o pensamento do autor mencionado. Dentre as afirmativas apresentadas, a primeira é
verdadeira a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Ressaltando que todos esses dados
estão de acordo com a referência citada em questão. Portanto o gabarito realmente é a letra C.
Fonte: GONÇALVES, Aguinaldo & (Org). Gestão da qualidade de vida na empresa. Campinas, São Paulo: Ipes
Editorial, 2005 p. 87.
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
É importante ressaltar que é enriquecedor para o psicólogo conhecer e saber identificar os principais artigos
do seu código, independente se este será delegado por número ou dizeres. Deve-se considerar que no
momento de sua atuação, principalmente a campo, deverá sempre se orientar pelas informações deste. Um
exemplo é o psicólogo preparado ao ser mencionado ao invés das palavras Artigo 14, e o psicólogo saber do
que se trata.
Outro ponto importante a ser mencionado é a respeito da preparação para atuação profissional, entendendo
que a partir do momento que o profissional está atuando nos diversos campos profissionais, ele deverá estar
preparado para lidar com a diversidade existente, e suas implicações a este contexto. Posso atuar em um
campo organizacional e me deparar com um processo a qual terei que identificar e direcionar a pessoa para
um tratamento adequado. Este fator e crucial ao bom desempenho profissional, conseguir atuar
preventivamente, mesmo entendo que este não é o seu papel fundamental naquele contexto.
Fonte: Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília, agosto de 2005.

Cargo: Analista de Gestão (ANG - Tecnologia da Informação)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
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Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa - B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de
crase. - indicada como correta pelo gabarito constitui a seguinte alteração em “[...] equipara o transporte
coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§): “equipara o transporte coletivo à declaração dos demais
direitos sociais. A alternativa “D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos
verbais, anula-se a dupla regência.” não pode ser indicada como correta, pois, os complementos verbais são:
“o transporte coletivo” e “rol dos demais direitos sociais”. Fazendo a inversão proposta teremos: “equipara ao
rol dos demais direitos sociais, o transporte coletivo” o que não anula a dupla regência, continuando o verbo
“equiparar” a apresentar complemento verbal direto e indireto.
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
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Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “vultoso” possui como sinônimos:
alentado, avultado, avultoso, considerável, farto, grande, grosso, importante, quantioso, valioso, volumoso.
Para “quantioso” - um dos sinônimos de vultoso – temos como significado: relativo a grande quantia;
considerável, numeroso. Sendo, deste modo, a referência feita a dados quantitativos.
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O gabarito divulgado está correto, conforme incisos I, II e III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa. Verifica-se que a pretensão recursal decorre de confusão entre a penalidade de
suspensão dos direitos políticos, que permite uma valoração dentro dos limites legais, e a penalidade de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, quem
têm prazos determinados.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
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dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O número 327 tem como valores: Em binário: 101000111, em Octal: 507. Para achar o valor em binário base
efetuar sucessivas divisões por 2, até sobrar 0 ou 1. Para achar o valor em octal, basta efetuar sucessivas
divisões por 8, até sobrar resto menor ou igual a 7.
Fonte: MONTEIRO, M. A. – Introdução à organização de computadores – 5ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 –
pág. 54, 55
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme o enunciado, a metodologia pipeline decompõe um processo sequencial, como o ciclo de uma
instrução, em um conjunto de subprocessos (como o de busca de uma instrução, ou como o de decodificação
de uma operação), chamados estágios. Pode-se dividir um pipeline em dois tipos: pipeline para instruções; e
pipeline para operações aritméticas.
Fonte: MONTEIRO, M. A. – Introdução à organização de computadores – 5ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 –
pág. 548 e 549
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quatro condições são necessárias para que ocorra um deadlock, que são: Exclusão mútua; Espera por recurso,
Não-preempção; e Espera circular.
132

Sobre a condição de exclusão mútua: cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um
determinado instante.
Fonte: Referência: MAIA, L. P.; MACHADO, F. B. – Arquitetura de Sistemas Operacionais – 4ª ed. – Rio de
Janeiro, LTC, 2007 - pág.: 130
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Um processo não pode passar direto da condição de espera para execução. Primeiro ele vai para a fila de
prontos para depois ir para o estado de execução. Todos os processos antes de entrar no estado de execução,
ou seja, ser efetivamente utilizado pela CPU, ele tem que estar na fila de prontos, pois o escalonador que
cuida da alocação dos processos na CPU.
Fonte: MAIA, L. P.; MACHADO, F. B. – Arquitetura de Sistemas Operacionais – 4ª ed. – Rio de Janeiro, LTC,
2007 - pág.: 72
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As três técnicas utilizadas são: Best-fit; Worst-fit; e First-fit. Na técnica Worst-fit, a pior partição é a escolhida,
ou seja, aquela em que o programa deixa o maior espaço sem utilização.
Fonte: MAIA, L. P.; MACHADO, F. B. – Arquitetura de Sistemas Operacionais – 4ª ed. – Rio de Janeiro, LTC,
2007 - pág.: 168, 169 e 170.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A armazenagem do atributo derivado apresenta uma desvantagem: Exige manutenção constante para garantir
que o valor derivado seja atual, especialmente se qualquer valor utilizado na computação se alterar.
Fonte: ROB, P.; CORONEL, C. – Sistemas de Banco de Dados: projeto, implementação e administração – São
Paulo: Cengage Learning, 2011 – pág. 119
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os cabeçalhos de extensão do IPv6 são: Hop-by-hop options; Destination options; Routing; Fragmentation;
Authentication; e Encrypted security payload.
Fonte: TANENBAUM, A.; WETHERALL, D. - Redes de Computadores – 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011 – pág.: 289
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Algumas características do H.323 são: Sua implementação é grande e complexa; O formato de mensagens é
Binário; O término de chamadas é explícito ou encerramento por TCP; Sua arquitetura é monolítica.
Fonte: TANENBAUM, A.; WETHERALL, D. - Redes de Computadores – 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011 – pág.: 461.
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Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comitê 802 do IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers) padronizou vários tipos de LANs. O
padrão 802.3 refere-se a Ethernet.
Fonte: TANENBAUM, A.; WETHERALL, D. - Redes de Computadores – 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011 – pág.: 49.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
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6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte:
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
• Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)
• Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).
• Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.
Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
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2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274

Cargo: Analista Técnico (ANT - Arquiteto Urbanista)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) O escritor desempenha corretamente seu papel quando atinge uma pessoa positiva ou
negativamente.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o trecho do texto “Todo escritor é útil
ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente)
para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita. É útil
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se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com que veja e sinta o que não
teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa, uma única, e lhe trazem uma
ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.” o papel do escritor correto, ou seja, útil; está
ligado a efeitos positivos tais como: acrescentar à lucidez do leitor, livrá-lo da timidez ou de preconceitos, etc.
Aspectos negativos podem ocorrer, mas estão relacionados ao escritor nocivo, ou seja, que não desempenha
seu papel corretamente.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) transmitir a realidade de seu ofício de escritora através de uma linguagem objetiva.” não
pode ser considerada correta, pois, em uma linguagem objetiva, adota-se uma postura impessoal, em que os
argumentos sejam expostos objetivamente. O texto objetivo pode ser identificado pela forma de
estruturação: a maioria das construções se apresenta em 3ª pessoa, o que não é o caso do texto em análise. A
alternativa “C) criticar os escritores que seguem opiniões alheias.” não pode ser considerada correta, pois,
além de falar sobre os escritores nocivos, ela também fala sobre os que são úteis, portanto, não seria coerente
afirmar que principalmente a autora tem por objetivo fazer referência , de forma crítica, apenas aos escritores
nocivos, que - dentre outras coisas - seguem opiniões alheias. A alternativa “B) expressar seu mundo interior,
emocional.” não pode ser considerada correta, pois, as referências textuais são todas a fatos externos, ligados
ao ofício da escritora. De acordo com Carlos Pimentel em Redação Descomplicada, “como a dissertação é um
texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que seja escrita em primeira pessoa”.
Ofício significa profissão, serviço e em todo o texto podemos identificar a autora falando sobre tal trabalho:
“Todo escritor é útil ou nocivo, um dos dois. É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica
(mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a opiniões
nas quais não acredita. É útil se acrescenta à lucidez do leitor, livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com
que veja e sinta o que não teria visto nem sentido sem ele. Se meus livros são lidos e atingem uma pessoa,
uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por um momento, considero-me útil.”
Fonte:
• O próprio texto.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
• O próprio texto.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa A) o elemento “a” pode ser substituído por “com”. é considerada correta, pois, em “[...] se
conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita.” a regência verbal de conformar(-se) indica:
conformar-se (com, a, em...). A alternativa B) a expressão “nas quais” pode ser substituída por “às quais”. não
pode ser considerada correta, pois, a regência do verbo “acreditar” indica : acreditar (em algo; em alguém). A
alternativa “D) é obrigatória a substituição de “a” por “às”; já que, neste caso, ocorre obrigatoriedade da
crase.” não pode ser considerada correta, pois, a substituição de “a” por “às” é correta, mas não obrigatória.
Há a possibilidade da escolha , preservando-se nos dois casos a regência verbal exigida com o emprego da
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preposição “a”.
Fonte:
• LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os pronomes possessivos expressam um vínculo qualquer, constante ou eventual, entre o objeto de que se
fala e cada uma das pessoas do discurso. Este vínculo pode ser de posse ( meu relógio, isto é, ‘o relógio que
me pertence’), de origem (nossa cidade, isto é, ‘a cidade em que nós vivemos’), de uso (minha sala, isto é, ‘a
sala em que estudo’, meu ônibus, isto é, o ‘ônibus que costumo pegar’), de parentesco (meus tios), de autoria
( meu discurso, isto é, ‘o discurso que proferi’; teus quadros, isto é, ‘os quadros que tu pintas’), de
compromisso/destinação ( sua missão, isto é, ‘a missão que foi confiada a você’), de afetividade (meu clube,
isto é, ‘o clube pelo qual eu torço’), de grupo social ( meus clientes, isto é, ‘os clientes a quem presto serviços
profissionais’, nossos professores, isto é, ‘os professores que trabalham na escola que eu dirijo’ – se dito pelo
diretor), e assim por diante. A alternativa “A) vínculo afetivo seguido de um vínculo de uso.” não pode ser
considerada correta, pois, em “Minha mãe não dorme” e “Tenho minha casa para olhar” o parentesco “mãe”
é explícito na indicação e uso não seria a casa do eu lírico, mas apenas para uso ocasional. De acordo com o
exposto anteriormente, a alternativa “D) vínculo de origem na primeira ocorrência e na segunda, de posse.”
Também não pode ser considerada correta, pois, origem seria nossa cidade, por exemplo.
Fonte:
• AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional.
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) revelam uma opinião em comum.” não pode ser considerada correta. Vejamos o trecho:
Na avaliação do coordenador Especial da Copa pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel
Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um
treinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. “Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante das forças de segurança envolvidas”.
O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos
de segurança e de atuar em conjunto com todas as áreas envolvidas, simultaneamente. “Esperamos que não
haja ocorrências dessa natureza no metrô, mas queremos estar preparados para agir de forma rápida e
eficaz, se necessário”, pondera.
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O coronel Wilson Chagas aborda em sua fala os motivos do referido treinamento, já o superintendente da
CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira faz menção do desejo de não haver ataques nos metrôs ( ocorrências) ,
mostrando o desejo de também estarem preparados diante de uma necessidade. Portanto, não mostram
opiniões comuns, falam do mesmo assunto, porém com abordagens diferentes.
Fonte:
• O próprio texto.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ponderar, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa: alegar, considerar, meditar; o
que indica a correção da alternativa apontada com correta pelo gabarito. A alternativa “C) a declaração de
uma informação de forma objetiva.” não pode ser considerada correta, pois, ao ponderar sobre o assunto, o
declarante argumenta acerca do mesmo, não podendo ser classificado como objetivo um posicionamento.
Pelo mesmo motivo, a alternativa “D) neutralidade em relação à citação feita de forma objetiva.” não pode ser
considerada correta. A alternativa “B) um questionamento diante do trabalho realizado.” não pode ser
considerada correta tendo em vista o significado do verbo de elocução “ponderar” anteriormente explicitado.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x) = 4x + 3
f(g(x))=4(g(x))+3
8x-13=4(g(x))+3
8x-16=4(g(x))
g(x)=2x-4
f(x)=g(x)
4x+3=2x-4
2x=-7
x=-3,5 (racional negativo)
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
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− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta uma planilha com três colunas sendo que a última “C” (em destaque) apresenta o
resultado da potência das células correspondentes nas colunas A e B. Na célula C2 foi aplicada a fórmula
=POTÊNCIA(A2;2) e foi utilizada a alça de preenchimento para replicar a fórmula até a célula C5, que resultou
nos valores apresentados 4, 16, 36 e 64.
O comando da questão pede para indicar qual das quatro fórmulas apresentadas como alternativa de
resposta, NÃO reproduz o mesmo resultado (Substituindo a fórmula e utilizando a alça de preenchimento
para obter o mesmo cenário). Conclui-se que apenas a fórmula =(A2*(B$2/B$3)) apresenta um conjunto de
valores diferente para a coluna “C” que é: 4, 8, 12 e 16.
Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, XII, que os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A
alternativa D, por sua vez, é incorreta, já que o teto constitucional alusivo ao subsídio mensal dos ministros do
STF não se aplicam, em qualquer caso, aos ocupantes de funções ou empregos das empresas públicas e
sociedades de economia mista, conforme se observa no art. 37, XI e §9º da CRFB/88. Por fim, incorreta a
alternativa B, pois o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são de fato
irredutíveis, ressalvados os casos previstos no próprio texto constitucional.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
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Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas, mas a afirmativa V, incorreta, pois: “Criação das restrições para a
instalação de anúncios, antenas e cadeiras e mesas no espaço público” seria também uma afirmativa correta,
e não “LIBERAÇÃO IRRESTRITA”, portanto a alternativa correta é a C, não procedendo substancialmente a
possibilidade de não haver uma resposta correta.
Fonte: Cartilha: Instrumentos do Plano Diretor – Secretaria Municipal de Urbanismo – Lei de Uso e Ocupação
do Solo – LUOS
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Alguns conceitos e definições realmente se confundem, mas de acordo com ANEXO 1 – GLOSSÁRIO da Lei de
Uso do Solo do Município de Santa Maria – RS - Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS - Secretaria de
Município de Gestão e Modernização Administrativa – 2009 - página: 57, as Áreas de Restauração ou
Recuperação (AR) - são áreas onde a deterioração ambiental ultrapassa 10%. Estas áreas necessitam de ajuda
e apoio dos órgãos públicos e da comunidade, sendo que após a restauração, poderá transformar-se em Área
de Conservação Natural ou Área de Uso e Ocupação. Já as Áreas de Revitalização são áreas urbanas
demarcadas pelo município, através de legislação específica, com finalidade de desenvolver, revitalizar e
promover centralidades existentes ou projetadas. Assim não há motivo de qualquer modificação ou anulação
do gabarito que aponta a alternativa C como correta.
Fonte: Lei de Uso do Solo do Município de Santa Maria – RS - Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa – 2009 - página: 57
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todas as afirmativas estão corretas, segundo o Manual de conforto térmico – capítulo 5, item 5.3.7- páginas
147e148 - Itens de verificação. Os dados climáticos relativos ao mês em estudo referem-se à temperatura do
ar média mensal; temperatura do ar média mensal das máximas; temperatura do ar média mensal das
mínimas; umidade relativa do ar, média mensal; radiação solar direta para céu limpo, para as diversas
orientações;porcentagem média de nebulosidade; direção e velocidade dos ventos;caracterização do clima
local;latitude;altitude.”A ação simultânea das variáveis climáticas terá influência no espaço arquitetônico
construído. Esses dados são baseados em medições (normalmente durante trinta anos).” Implicando assim, a
todos os meses do ano, para elaboração de um projeto arquitetônico de qualidade. Já a avaliação da
temperatura interna máxima resultante vai tratar do cálculo da temperatura interna máxima para as diversas
alternativas de projeto; comparação da temperatura interna máxima obtida com os índices de conforto; e do
uso de ventilação natural, sendo também um fator importante no processo da elaboração do projeto
arquitetônico. Já a adoção do partido arquitetônico em função das características climáticas vai analisar a
forma mais apropriada; a orientação e dimensionamento das aberturas; a localização dos diversos blocos no
espaço físico; determinação da sombra projetada das edificações, determinação das máscaras produzidas por
obstruções externas às aberturas; indicação de elementos externos de projeção da radiação solar
(construções,vegetações, etc ). Assim, fica confirmado o gabarito que aponta a alternativa A como correta.
Fonte:
• Eficiência energética na arquitetura – Roberto Lamberts, Luciano Dutra, Fernando Oscar Ruttkai - São
Paulo – PW – 1997- página 28.
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•

Manual de conforto térmico: arquitetura, urbanismo / Anésia Barros Frota e Sueli Ramos Schiffer — 5ª
edição — São Paulo - Studio Nobel – 2001 – páginas:147 e 148.

Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Somente as definições de GLEBA e LOTE aparecem trocadas, incorretas, segundo a Lei de Uso e Ocupação do
Solo – 4ª ed. – 2011 – páginas: 4 e 6 - Prefeitura Municipal de Campinas, as demais estão corretas
confirmando o gabarito que aponta a alternativa C como correta.
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas - Lei de Uso e Ocupação do Solo - 4º Ed. – 2011 – páginas: 4 e 6.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
É “importante” evitar o cruzamento de linhas de cota em representação gráfica, portanto a alternativa A está
incorreta, sendo a exceção, as demais estão corretas. De acordo com a Apostila do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da FAG (Cascavel-PR) - Princípios Gerais: página 23, as cotas em um desenho devem ser escritas
acompanhando a direção das linhas de cota, conforme mostra a alternativa A, confirmando o gabarito.
Fonte:
• NBR 10126/1987
• NBR 8403/1984
• Apostila de Desenho Técnico I dos professores Denise Schuler, Heitor Othelo
• Jorge Filho e José Aloísio Meulam Filho, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG (Cascavel-PR)Princípios Gerais: página:23
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a cartilha Instrumentos do Plano Diretor – Secretaria Municipal de Urbanismo – Lei de Uso e
Ocupação do Solo – LUOS,“Quando vai ser realizada uma obra de construção ou modificação, por exemplo,
estes parâmetros devem ser obedecidos! Para simplificar, a LUOS atualizou e padronizou os conceitos de
índices e parâmetros urbanísticos para todas as legislações futuras. São eles: Índice de aproveitamento do
terreno, coeficiente de adensamento, índice de comércio e serviços, taxa de ocupação máxima, taxa de
permeabilidade mínima, área mínima útil da unidade, gabarito, afastamentos mínimos das divisas e entre
edificações, dimensões da projeção horizontal, limite máximo de profundidade, galeria de pedestres e
embasamento”. Apesar da alternativa D apresentar a palavra “Índice” no singular, por erro de digitação, essa
é a alternativa correta de resposta (índices e parâmetros urbanísticos), confirmando o gabarito.
Fonte: Cartilha: Instrumentos do Plano Diretor – Secretaria Municipal de Urbanismo – Lei de Uso e Ocupação
do Solo – LUOS
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme o capítulo 3 – Processos de gerenciamento de projetos do livro Um Guia de Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK), somente a alternativa C está incorreta, as demais alternativas
representam os cinco grupos essenciais de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e
controle, Encerramento), como o enunciado pede a exceção, elas não se encaixam, confirmando assim o
gabarito.
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Fonte: Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). Project Management
Institute, inc - EUA - 2008 – página: 39.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para a aprovação de um projeto de loteamento o loteador deve atender dentre outras a lei federal de número
6766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo. No capítulo III - que trata do projeto de loteamento em seu
artigo 6, a planta do imóvel deverá conter segundo a lei :
“IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das
áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as
respectivas distâncias da área a ser loteada.” Logo, todas as afirmativas estão corretas segundo a LEI N. 6.766/
1979, confirmando o gabarito apresentado (alternativa A).
Fonte:
• LEI N. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
Providências.
• Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) “Major in” é um phrasal verb (verbo +preposição) cujo significado se obtém mediante a tradução das duas
partículas conjuntamente. O significado da tradução das duas partículas juntas é diplomar-se em nível
superior (universitário). A palavra “major” se for usada sem o “in” refere-se ao estudante (substantivo) que se
gradua, por exemplo: business major, law major (formado em administração,formado em direito). Assim, não
existe dubiedade, a única opção correta é A.
2) A opção C "have previous experience abroad"= ter experência internacional anterior não encontra respaldo
naspistas textuais, uma vez que tal exigência não é apresentada como uma das exigências.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A diretiva da questão solicita “A bolsa NÂO inclui fundos específicos para”
A) premium=insurance=amount of money which you pay to a company in order to obtain insurance or amount
of money which a company pays you if you have an accident, become ill, etc. (quantia de dinheiro que se paga
a uma companhia para obter seguro ou quantia de dinheiro que uma companhia paga em caso de se ter um
acidente, ficar doente, etc.)
B) provision=supplies of food, medicines, clothing= suprimentos de comida, remedies, roupas.
C) allowance=stipend=particular kind of money that is regularly given to someone by the government/an
institution. Ex: maternity allowance. Money that is regularly given to a child/young person for him/her to
spend. ( dinheiro específico regularmente dado a alguém pelo governo/uma instituição. Ex:
pensão/bolsa/licença maternidade. Dinheiro regularmente dado a criança/jovem para gastar)
D) accomodation=housing =moradia
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2) O texto da prova diz “The fellowship includes a monthly stipend, language training, program-related travel
costs, housing, and insurance.” (A bolsa inclui estipendio mensal, treinamento da língua, custos de viagem
relacionados ao programa, acomodações, e seguro). Assim, não há designação específica de fundos para
provisões, enquanto há designação específica para seguro (opção A), mesada (opção C), acomodações (opção
D)
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Ambiental)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
JUSTIFICATIVA: A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja
alteração quanto ao sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis,
se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem
convicção a opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime
uma condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que”
exprime causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a
substituição sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas
duas funções distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma
conjunção subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas
duas funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
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•
•
•
•
•

Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.

Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “vultoso” possui como sinônimos:
alentado, avultado, avultoso, considerável, farto, grande, grosso, importante, quantioso, valioso, volumoso.
Para “quantioso” - um dos sinônimos de vultoso – temos como significado: relativo a grande quantia;
considerável, numeroso. Sendo, deste modo, a referência feita a dados quantitativos.
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
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Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A equação trata de equação do 2º grau conforme divulgado no edital.
ax2+bx+c=0
a+b=5
b=5-a
a62+b6+c=a(-10)2+b(-10)+c
6(6a+b)=(-10)((-10)a+b)
6(6a+5-a)=(-10)((-10)a+5-a)
6(5a+5)=(-10)((-11)a+5)
30a+30=110a-50
80a=80
a=1
b=5-1=4
Sendo assim a equação seria:
x2+4x+c=0
x2+4x=-c
36+24=-c
-c=60
c=-60
∆=b2-4ac
∆=16-4.1.(-60)
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∆=16+240
∆=256
Resposta: C
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro
do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na questão 26, os conceitos de População e Espécie estão trocados. No dicionário Aurélio, população é o
conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período._Este
conceito está junto com a palavra Espécie na questão.
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Se a palavra Comunidade estivesse escrita sozinha, o questionamento faria sentido. Uma vez que a palavra
está associada através da conjunção coordenativa “ou” a Biocenose, ela nunca poderia ter sido confundida
com outro tipo de comunidade como Clímax citada. A Comunidade Clímax é uma comunidade que atingiu o
seu desenvolvimento máximo.
Fonte: AMABIS & MARTHO. Biologia dos organismos. Volume 2. São Paulo, Editora Moderna, 1995.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado da questão é claro quando diz que “para determinar a taxa anual de aumento do número de
cabeças de porcos de determinada criação” é simplesmente um crescimento quantitativo para saber qual o
número de animais poderá ser “explorado sustentavelmente”, ou seja, comercializado sem afetar a
capacidade da criação em se renovar não diminuindo a população até a sua extinção.
Fonte: AMABIS & MARTHO. Biologia dos organismos. Volume 2. São Paulo, Editora Moderna, 1995.
Questão: 28
Recurso procedente. Questão anulada.
O relatório conhecido como “Nosso Futuro Comum” não foi desenvolvido como divulgado, na conferência Rio
92 e sim, em 1987 pela Comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento da ONU chefiada pela
então Primeira Ministra da Noruega Gro Harlen Brundtland. Por isso o relatório também é conhecido como
relatório Brundtland. Diante do exposto, a questão foi anulada.
Fonte: BEZERRA, M. C. L.; BURSZTYN, M. (cood.). Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável.
Brasília: Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: Consórcio CDS/ UNB/ Abipti, 2000.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Resolução do CONAMA nº 001 de 1986 em seu 5º artigo inciso II diz” identificar e avaliar sistematicamente
os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade”. Na letra A da questão diz
“observar”. È preciso observar para identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados. A
observação pode até permitir a identificação dos impactos ambientais, mas nunca permitirá a avaliação
sistemática das classificações de impactos ambientais uma vez que são necessários vários instrumentos de
gerenciamento ambiental para tal.
Fonte: BRASIL,RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e
diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Publicada no DOU, de 17 de fevereiro de 1986, Seção
1, páginas 2548-2549.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O conceito de meio ambiente é claro: “conjunto de condições, leis, influências, e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”_
Para realizar o Diagnóstico da Área de Influencia do projeto é necessária a completa descrição e análise dos
recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando os meios físicos, biológico e socioeconômico.
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O termo meio ambiente não caberia como resposta, pois abrange outros itens que não são contemplados e
levados em consideração para elaborar o Diagnóstico da Área de Influencia como, por exemplo, conjunto de
condições, leis e influências.
Fonte: BRASIL, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e
diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Publicada no DOU, de 17 de fevereiro de 1986, Seção
1, páginas 2548-2549.
Questão: 31
Recurso procedente. Questão anulada.
Ocorreu um erro material na questão que deixou a entender que a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
dispõe sobre a servidão ambiental quando na verdade a lei dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente
e no seu Art 9-C parágrafo terceiro, institui os deveres do detentor da servidão ambiental.
Fonte: BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Brasília, DF.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apesar da NBR 10.004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que é o órgão responsável
pela normatização técnica no Brasil, não ser citada de forma direta ela poderia ter sido utilizada levando em
conta dois itens do conteúdo programático:
“1-Legislação ambiental aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções CONAMA)” Estaria inserido no contexto
de legislação ambiental.
“2-Gerenciamento de resíduos: caracterização, inventário, coleta, acondicionamento, armazenamento,
métodos de aproveitamento, transporte, manifesto de resíduos, tecnologias de tratamento e disposição.” É a
NBR que normatiza a classificação dos resíduos sólidos.
Fonte: Associação brasileira de Normas Técnicas, Norma Brasileira n°. 10004, Classificação de Resíduos, NBR
10004.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
151

para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) A tradução da opção A é:
Hardly faltered with the Leham bankruptcy= pouco se abalou/quase não se abalou com a falência da Leham.
O texto diz “...in 2010 grew by 7.5% its strongest performance in a quarter-century” “It barely stumbled after
the Leham colapse” = em 2010 cresceu (Brasil) em 7,5% seu mais forte desempenho em um quarto de
século/ele (Brasil) quase não tropeçou depois do colapso da Leham. Assim, a opção A é a única resposta
correta e a banca observa que houve inconsistência na tradução/compreensão em relação à opção A.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
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•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está

153

disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
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5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Civil)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
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•
•
•
•
•
•

Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.

Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
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Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “vultoso” possui como sinônimos:
alentado, avultado, avultoso, considerável, farto, grande, grosso, importante, quantioso, valioso, volumoso.
Para “quantioso” - um dos sinônimos de vultoso – temos como significado: relativo a grande quantia;
considerável, numeroso. Sendo, deste modo, a referência feita a dados quantitativos.
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Matheus está ouvindo a música “Home”, que não é da banda CPW; Logo ou Matheus ouve a banda LCD ou a
banda SPM.
A música “Tell me” não é da banda SPM; então ela é da LCD ou CPW.
A música “Come back” é da banda LCD, logo Matheus não ouve LCD e sim SPM e a música tell me é da banda
CPW.
Marcos não está ouvindo a música da banda LCD, logo marcos está ouvindo a banda CPW e música tell me.
Sobra para Marcelo a banda LCD e a música Come back.
Nome
Música Favorita
Banda
Matheus
Home
SPM
Marcos
Tell me
CPW
Marcelo
Come back
LCD
Resposta: B
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Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda os conhecimentos sobre a ferramenta Microsoft Office Outlook 2007.
Através de uma situação hipotética é exibida a imagem da composição de um email nesta ferramenta e a
única alternativa de resposta que contém uma afirmação correta sobre a situação demonstrada é que “Os
destinatários indicados nos campos Para e Cc não terão conhecimento que o destinatário indicado no campo
Cco, também recebeu a mensagem.”.
Esta é a funcionalidade do recurso CCO – Cópia Carbono Oculta que é enviar uma mensagem a um
destinatário sem que este endereço seja visível para os outros destinatários da mensagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/impedir-que-os-nomes-dos-destinatarios-sejamexibidos-usando-cco-HP010102435.aspx
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que não existe o ponto B para calcular a reação VB, bem como ser impossível saber a sua
posição. Contudo, o argumento não procede, eis que temos um exercício de estruturas isostáticas simples,
qual tem 02 (dois) apoios, sendo o apoio A na extremidade esquerda e logicamente o apoio B na extremidade
direita, ou seja, só existem estes dois pontos na estrutura dada. Na extremidade esquerda temos 02 (dois)
vínculos no apoio A (VA e HÁ) e na extremidade direita temos apenas 01 (um) vinculo no apoio B (VB), pois HB
= 0.
Fonte: Exercício proposto pelo professor e Apostila de Análise Estrutural da Universidade Federal de Santa
Catarina – Departamento de Engenharia Civil, Profa. Ângela do Valle e Prof. Henriette Lebre La Rovere, 2013,
página 03.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão trata dos objetivos econômicos fundamentais, aliados com os objetivos sanitários e sociais, ou seja,
04 (quatro) elementos a serem levados em conta. Hoje no Brasil a região Sudeste lidera com o ranking de
esgoto tratado com 95,1%, bem como a região Norte do Brasil tem apenas 13,2% de esgoto tratado. Quanto à
bibliografia da questão proposta, o autor em nenhum momento cita os programas públicos de tratamento de
esgoto, bem como no Brasil não existe nenhum tipo de programa público para se tratar 100% do esgoto das
cidades brasileiras, ou seja, o tratamento de esgotos é sim uma política pública, mas não 100% dos mesmos.
Já as letras B, C e D não são mencionados percentuais e são políticas adotadas para os 04 (quatro) elementos
citados na questão.
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Fonte:
• GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo: Blucher, 1976,
página 123.
• http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_acesso_%C3%A0_re
de_de_esgoto, acessado em 31/05/2014.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta as razões recursais, que o item lavagem de jardins na questão não especifica se é jardim residencial
ou jardim público. O argumento não procede, pois a pergunta da questão é bem clara, ou seja, o uso
doméstico da água, eis que a lavagem de ruas é de uso público e não doméstico. Neste caso a lavagem de
jardins está associada a uso doméstico.
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São
Paulo: Blucher, 1976, página 35.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que a alvenaria de EPS, fechado com tela metálica e argamassa, viram paredes reforçadas,
dispensando vigas e pilares. O recurso não se sustenta, eis que na questão não se fala em tela metálica ou
argamassa, pois se considera apenas o material EPS. O recurso sustenta também que a alvenaria de uma vez
não cita se são tijolos furados ou maciços. O recurso não se sustenta, pois as alvenarias de uma vez (tijolo
deitado no sentido transversal à construção da parede), considera-se o sentido transversal, bem como a
alvenaria de uma vez e meia (tijolos deitados), considera-se um tijolo no sentido transversal e outro no
sentido longitudinal da construção da parede.
Fonte: A resposta está SALGADO, Júlio Cesar Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para edificação. São
Paulo: Érica, 2009, páginas 122 e 123.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O cálculo do Deflúvio Local (Q) é calculado pela expressão:
Q = 1,78 x A x f x im x n, onde “A” é a Área da Bacia em ha, “f” é o coeficiente de deflúvio,” im” é a intensidade
média das chuvas em mm/h, “n” é o coeficiente de distribuição e Q é o cálculo do deflúvio local em l/s. Se
alterarmos as unidades, as outras também deverão serão alteradas, ou seja, para o cálculo correto devemos
trabalhar com as unidades corretas e não apenas ficar trocando essa ou aquela unidade.
Fonte: A resposta está MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas: prediais e industriais. Rio de
Janeiro: LTC, 2010, página 224.
Questão: 31
Recurso Procedente. Questão anulada.
A questão propõe a alternativa que não é aditivo utilizado para melhorar a trabalhabilidade no concreto.
Contudo as letras B e C são iguais, ou seja, Plastificantes Redutores é a mesma coisa que Redutores
Plastificantes. Diante do exposto a questão foi anulada.
Fonte: A resposta está em I. BAUER; L.A. FALCÃO. Materiais de Construção, volume 1. Rio de Janeiro: LTC:
2008, página 136.
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Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão trata das características da estaca raiz. O recurso sustenta que a estaca raiz não causa vibração. O
recurso não se sustenta, pois o texto é claro quando fala que “...situações nas quais a execução possa provocar
vibrações...”, ou seja, quando utilizamos uma estaca que não pode provocar vibrações, que é o caso da estaca
raiz, pois a mesma não causa vibrações. O recurso também sustenta que “um equipamento de para cravação
de estaca raiz (perfuratriz) é considerado de grande porte e sua lança que serve para içar as camisas metálicas
tem altura superior a 4 metros, como colocar estes equipamento em locais com restrição de pé direito”, devido
ao texto que está escrito: “... locais com restrição de pé direito ou dificuldade de acesso para equipamentos de
grande porte...”. O recurso não se sustenta, eis que, o texto é claro logo no seu inicio: “Utilizada em todo tipo
de fundação...”, ou seja, estamos falando de fundações, bem como equipamentos de grande porte na
construção civil são muito maiores que 4,0 (quatro) metros.
Fonte: Exercício proposto pelo professor e Apostila de Fundações do Instituto Federal de Educação
Tecnológica Rio Grandense – Campus Pelotas, página 18.
Questão: 34
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A questão trata das características de tipo de extintores de incêndio nas partes da instalação de um canteiro
de obras. O recurso sustenta que a questão não faz parte do conteúdo programático. O recurso não se
sustenta, eis que o uso de extintores é parte componente do canteiro de obras no que diz respeito à proteção
contra incêndios do mesmo. O recurso também sustenta que nos escritórios de administração não utilizamos
extintores de água pressurizada (AP) e Água Gás (AG). O recurso se sustenta, eis que de acordo com o manual
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, os extintores tipo água são utilizados para a classe A
(madeira, papel, tecido, materiais e sólidos em geral). Já os extintores com gás carbônico são utilizados na
classe C (equipamento elétrico energizado, como é o caso dos escritórios) e os extintores com pó químico seco
são utilizados na classe B (líquido inflamável) e também podem ser usados nas classes A e C. O recurso
também sustenta que os itens C e D não podem ser respostas da questão. O recurso não se sustenta, eis que
nos itens A, B e C estão corretos. Diante do exposto o gabarito foi alterado para alternativa D.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão refere-se à densidade dos concretos comuns realizados com agregados normais varia de acordo
com o processo de adensamento utilizado na sua fabricação, sofrendo, ainda, influência menor do meio
ambiente em que são mantidos em razão da variação da proporção de água contida em seus poros. Com isso,
a bibliografia utilizada pela banca relaciona os seguintes valores médios: concreto não adensado igual 2,1 t /
m³; concreto comprimido igual a 2,2 t / m³; concreto socado igual a 2,25 t / m³ e concreto vibrado variando de
2,3 a 2,4 t / m³. O recurso sustenta que as letras B e C estão incorretas e não correspondem ao valor médio
dos referidos tipos de concreto. O recurso não se sustenta, eis que a questão aborda os concretos comuns
com agregados normais, bem como aborda também a influência do meio ambiente em relação a proporção de
água contida em seus poros, ou seja, os valores médios apresentados são verdadeiros, exceto na letra B. O
recurso sustenta também que o concreto comprimido, com a diminuição do seu volume atinge o valor de 2,8 t
/ m³ será atingido facilmente. O recurso não se sustenta devido ao fato de ser comprimido não quer dizer
especificamente que seu valor aumentará repentinamente, bem como da diminuição de seu volume é mínima
na hora do ensaio de rompimento da peça.
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Fonte: A resposta está em I. BAUER; L.A. FALCÃO. Materiais de Construção, volume 1. Rio de Janeiro: LTC:
2008, página 286.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte:
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
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Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
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4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
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ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Operações e Gestão da Qualidade)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
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A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
O recurso sustenta que o item A (Instalação do Canteiro de Obras) é considerado custo direto e não indireto.
O recurso se sustenta, eis que o TCU (Tribunal de Contas da União) considera que: “De forma mais objetiva,
consideram-se custos diretos, aqueles que podem ser associados aos aspectos físicos da obra, detalhados no
projeto de engenharia, bem como ao seu modo de execução, determinados pela organização operacional e
pela infra-estrutura necessária. Assim, custos diretos são aqueles relacionados aos materiais e equipamentos
que comporão a obra, além dos custos operacionais e de infra-estrutura necessários para sua transformação
no produto final, tais como mão-de-obra (salários, encargos sociais, alimentação, alojamento e transporte),
logística (canteiro, transporte e distribuição de materiais e equipamentos) e outros dispêndios derivados, que
devem ser discriminados e quantificados em planilhas.”. Com isso, a questão foi anulada.
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Fonte: Tribunal de Contas da União – Relatório TC-003.478/2006-8
Questão: 30
Recurso Procedente. Questão anulada.
O recurso afirma que a mão-francesa é a mesma coisa que escora. O recurso se sustenta, eis que o significado
de mão-francesa é: “Série de tesouras. Escora. Elemento estrutural inclinado que liga um componente em
balanço à parede, diminuindo o vão livre no pavimento inferior.”, bem como é elemento componente das
tesouras. Diante do exposto a questão foi anulada.
Fonte: A resposta está SALGADO, Júlio Cesar Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para edificação. São
Paulo: Érica, 2009, páginas 246 e 247.
http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/o-que-e-mao-francesa/ acessado em
01/06/2014.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que se deve “REFORÇAR AS CURVAS COM ESCORAS E TRAVAMENTO PARA SUPORTAR O
GOLPE DE ARÍETE PROVOCADO PELO BOMBEAMENTO”. O recurso não se sustenta, eis que a colocação das
escoras já deve estar pronta para a concretagem, inclusive as escoras de reforço. O sustenta também que
“Durante uma concretagem a operação é SIM passível de “colocação de escoras”, pois a forma pode não
resistir ao peso do concreto, exigindo o reforço do escoramento durante a execução. Se é uma ATIVIDADE
POSSÍVEL, mesmo que não ocorra sempre, esta não pode ser uma EXCEÇÃO.”. O recurso não se sustenta, eis
que o planejamento de colocação das escoras deve ser feito antes da concretagem, nunca durante.
Fonte: SALGADO, Júlio Cesar Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para edificação. São Paulo: Érica, 2009,
páginas 246 e 247.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que a questão contraria a NR-18, eis que os taludes instáveis das escavações com
profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida
por meio de estruturas dimensionadas para este fim. O recurso não se sustenta, pois na NR-18 no item 18.6.9
diz que: “Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) devem ter
estabilidade garantida.”, ou seja, as escavações acima de 1,75 m de profundidade devem ter,
obrigatoriamente, escoramento apropriado, conforme a NR-18.
Fonte:
• A resposta está SALGADO, Júlio Cesar Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para edificação. São
Paulo: Érica, 2009, página 41.
• NR-18 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A diretiva da questão solicita “A bolsa NÂO inclui fundos específicos para”
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A) premium=insurance=amount of money which you pay to a company in order to obtain insurance or amount
of money which a company pays you if you have an accident, become ill, etc. (quantia de dinheiro que se paga
a uma companhia para obter seguro ou quantia de dinheiro que uma companhia paga em caso de se ter um
acidente, ficar doente, etc.)
B) provision=supplies of food, medicines, clothing= suprimentos de comida, remedies, roupas.
C) allowance=stipend=particular kind of money that is regularly given to someone by the government/an
institution. Ex: maternity allowance. Money that is regularly given to a child/young person for him/her to
spend. ( dinheiro específico regularmente dado a alguém pelo governo/uma instituição. Ex:
pensão/bolsa/licença maternidade. Dinheiro regularmente dado a criança/jovem para gastar)
D) accomodation=housing =moradia
2) O texto da prova diz “The fellowship includes a monthly stipend, language training, program-related travel
costs, housing, and insurance.” (A bolsa inclui estipendio mensal, treinamento da língua, custos de viagem
relacionados ao programa, acomodações, e seguro). Assim, não há designação específica de fundos para
provisões, enquanto há designação específica para seguro (opção A), mesada (opção C), acomodações (opção
D)
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Produção)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
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Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.

Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “vultoso” possui como sinônimos:
alentado, avultado, avultoso, considerável, farto, grande, grosso, importante, quantioso, valioso, volumoso.
Para “quantioso” - um dos sinônimos de vultoso – temos como significado: relativo a grande quantia;
considerável, numeroso. Sendo, deste modo, a referência feita a dados quantitativos.
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
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pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
a) yw-xz= √6 √24 - √3 √12 =√144 - √36 =12-6= 6

b) xw+yz =√3 √24 +√6 √12 =√72 + √72 = 2√72 =2√36.2 =12√2

c) xy(w-z)= √3 √6 (√24 - √12)=√18 .( 2√6 -2√3 )= 3√2 .( 2√6 -2√3 )=6√12 -6√6 =12√3 − 6√6
d) xz(y+w)=√3 √12 (√6 +√24) = 6(√6 +√24) = 6√6 +6√24 =6√6 +12√6=18√6
Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
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dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro
do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tem como alternativa correta a opção A, pois as afirmativas II e V estão invertidas quando aos
conceito. A afirmativa III correta seria “Aéreo” e não “Rodoviário”. Seguem abaixo as afirmativas corretas e a
fonte de referência.
Gabarito: A – onde I e IV estão corretas.
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II - Multimodal - definido como sendo o movimento de cargas que o utiliza de maneira combinada diferentes
modos de transporte. Neste modo apenas um agente se encarrega do movimento da carga utilizando mais de
um meio físico.
III - Aéreo - uma modalidade mais utilizada para produtos que tem um alto valor, como equipamentos
eletrônicos e máquinas de precisão, devido ao alto custo nele envolvido, porém apresenta características
importantes quanto a segurança e agilidade.
V - Intermodal - consiste na combinação de distintos modos de transporte, em que diferentes contratos são
efetuados de maneira unilateral com as diferentes empresas responsáveis pelo transporte.
Fonte: Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Paulo Roberto Bertaglia. 2ª Edição. Editora
Saraiva. 2009.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a fonte utilizada para formular a questão, a letra Incorreta é a C conforme consta no gabarito.
Trecho da literatura fonte: “O suporte para os braços deve ser regulado independentemente da altura do
assento, garantindo o apoio do braço quando satisfeitas as condições impostas pela altura do teclado e
mouse”.
Fonte: Livro: Introdução à engenharia de produção, Ergonomia, higiene e segurança do trabalho. Pág. 127
Questão: 29
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve erro na formulação da relação entre as colunas dos métodos e dos tipos de problemas, relacionando,
segundo o gabarito, o método Newton Raphison como “comumente” utilizado na solução de problemas de
programação não linear restrita, o qual é indicado para problemas irrestritos, mesmo no caso de algumas
exceções, onde o método pode ser utilizado em algum problema de natureza restrita, mas em virtude do
enunciado usar o termo “comumente” reforça a ideia. Dessa forma a questão não ofereceu uma alternativa
mais adequada.
Fonte:
• Richard Bronson – Pesquisa Operacional. Ed. McGraw Hill. 1985.
• Hillier e Lieberman - Introdução à Pesquisa Operacional. 8ª Edição, McGraw-Hill, 2006.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tem como alternativa correta a opção A, pois a sequência correta é: F, V, F, F, F, V. Seguem abaixo
as afirmativas e a fonte de referência.
Sustentabilidade ambiental - além do tripé básico de todo o projeto de produto – custo,
qualidade e prazo, também é uma componente, inicialmente representada pela
reciclabilidade e pela economia de energia
Ciclio de vida – histórico do produto desde sua concepção até sua retirada do mercado.
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Maturidade - caracteriza-se pela estabilização da taxa de crescimento e por redução de
custos do produto, de forma a manter sua competitividade. As principais atividades de
projeto se concentram na simplificação do produto produtivos, de forma a reduzir o
custo final do produto
Declínio - O setor de desenvolvimento de produtos diminui as operações modelos do
produto e concretiza os estudos sobre a reciclagem dos produtos em fim de vida e da
logística de coleta e tecnologia de reciclagem.
Crescimento - caracteriza-se pelo crescimento das vendas proporcionado pelo maior
conhecimento do produto. A atividade de projeto concentra-se em incorporar novas
funções do produto e melhorias na qualidade
Introdução : caracteriza-se pelas elevadas despesas de promoção e preços altos. Nesse
estágio, a principal atividade de projeto de produto é a incorporação de inovações ao
produto que garantam a percepção de conteúdo inovador pelo marcado.
Fonte: Introdução à engenharia de produção, Coleção Campus – Abepro - Elsevier. pág. 138.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tem como alternativa correta a opção B (afirmativas I e IV corretas), pois as afirmativas II e III estão
incorretas conforme gabarito corrigido abaixo e sua fonte de referência.
II - O Processo contínuo ou automatizado utiliza poucos operários especializados monitorando um
processo total ou parcialmente automatizado, como no caso das refinarias, siderurgias, etc.
III - A produção em massa ou mecanizada é feita em grandes lotes e em grande quantidade,
utilizando linhas de montagem padronizadas, como montadoras de carros, indústria
eletroeletrônicos, etc.
Fonte: Chiavenato. Administração, teoria, processo e prática 3ª Ed. 2000. Págs. 105-106.
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme fonte utilizada para formular a questão, a letra correta é a C como mostra o gabarito abaixo:
De acordo com a literatura:
A gestão de demanda: tem a função de interface entre a produção e o mercado.
O planejamento de negócios: conhecido por também por estratégico, compreende a definição dos recursos de
manufatura e de necessidade de materiais que a empresa necessitará no longo prazo.
O planejamento operacional: compreende as atividades de planejamento ou utilização dos recursos e as de
planejamento das necessidades de materiais.
O controle da produção: compreende as funções de acompanhamento do processo produtivo e de entrega de
produtos.
Fonte: Livro: Introdução à engenharia de produção, Ergonomia, higiene e segurança do trabalho. Pág. 41, 42 e
43.
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Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme fonte utilizada para formular a questão, a letra correta é a C. Como consta no gabarito abaixo,
respeito e honestidade são afirmativas incorretas.
De acordo com a literatura:
Respeito - é a atenção e consideração para com os demais e consigo mesmo, cuidando para que não se
rompa a dignidade;
Justiça - Como conformidade com o direito, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu;
Honestidade- É entendida como decência, integridade de caráter;
Verdade -Conformidade com o real, sinceridade, atitude desejada nas relações com a empresa, colegas de
trabalho e sociedade;
Integridade - É a disposição de atuar moralmente e conforme as normas legais vigentes;
Fonte:
• Código de Ética CBTU. ©2008 CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Todos os direitos
reservados. Criação - Departamento de Marketing e Comunicação Institucional da Administração
Central da CBTU.
• Disponível em: http://www.cbtu.gov.br/acbtu/acompanhia/etica/etica_cont.htm#
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
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e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte:
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
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Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
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edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Telecomunicações)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
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crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
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Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: d
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 16
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por não corresponder à questão ora mencionada.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda os conhecimentos sobre a ferramenta Microsoft Office Outlook 2007.
Através de uma situação hipotética é exibida a imagem da composição de um email nesta ferramenta e a
única alternativa de resposta que contém uma afirmação correta sobre a situação demonstrada é que “Os
destinatários indicados nos campos Para e Cc não terão conhecimento que o destinatário indicado no campo
Cco, também recebeu a mensagem.”.
Esta é a funcionalidade do recurso CCO – Cópia Carbono Oculta que é enviar uma mensagem a um
destinatário sem que este endereço seja visível para os outros destinatários da mensagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/impedir-que-os-nomes-dos-destinatarios-sejam180

exibidos-usando-cco-HP010102435.aspx
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O processo de quarentena é um recurso utilizado para evitar a exclusão de arquivos infectados. Este
procedimento preserva o arquivo infectado, porém, sem que ele exerça suas atividades garantindo que o
Sistema Operacional continue operando normalmente.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://seguranca.uol.com.br/antivirus/dicas/curiosidades/diferenca-entre-deletar-ou-colocar-um-virusem-quarentena.html#rmcl
Questão: 20
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por não corresponder à questão ora mencionada.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O gabarito divulgado está correto, conforme incisos I, II e III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa. Verifica-se que a pretensão recursal decorre de confusão entre a penalidade de
suspensão dos direitos políticos, que permite uma valoração dentro dos limites legais, e a penalidade de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que tem
prazos determinados.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
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Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição a seguir.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
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§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
O método de DETECÇÃO de erros conhecida como CRC (Cyclic Redundancy Check) baseia-se na divisão binária
com o acréscimo de bits de redundância, denominados bits de CRC. O resultado do método é o resto da
divisão binária que se caso for diferente de 1 indica que os dados foram corrompidos durante o trânsito.
Já os métodos para CORREÇÃO de erros podem ser divididos em: correção de erros por retransmissão ou
correção antecipada de erros. Após DETECTAR-SE a existência de erros numa rajada de dados através de um
método de detecção como por exemplo, o CRC, emprega-se outro método, um de CORREÇÃO, como por
exemplo, o Código de Hamming. Ou seja, tecnicamente o que corrige erros de dados são os métodos de
CORREÇÃO e não os de DETECÇÃO, logo, o CRC não é capaz de corrigir erros de um único bit e sim de
DETECTÁ-LOS para que outro método seja empregado a fim de corrigi-lo.
Porém, cabe um dos recursos, pela pergunta deixar a entender que poderá ser feita a correção de mais de um
bit, pelo uso da palavra “pelo menos um”. Estaria correto se a pergunta fosse método capaz de corrigir “um
único erro”.
Fonte: FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 3ª edição. Porto Alegre:
Bookman. Capítulo 10, pag 233.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Como mencionado no enunciado, as figuras representam um sinal modulado, especificamente pelo método
AM. Desta forma, em um sinal modulado não há como fazermos análise de frequência, visto que neste caso,
existem componentes de frequência provenientes da modulação de um sinal modulante de baixa frequência
por um sinal de alta frequência conhecido como portadora.
Em um sinal AM, a figura II representa um sinal modulado com índice de modulação superior ao da figura I.
Fonte: FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 2 edição, Porto Alegre:
Bookman, 2006.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O limite teórico máximo da transmissão de dados para um canal com ruído é dado pela lei de shannon, escrita
matematicamente como:
I = J × LBM# 1 + NOP)
Onde:
B: largura de banda do canal utilizado, dada em Hz
SNR: relação sinal ruído do canal, adimensional
Cs: Capacidade de transmissão do canal, dada em bps
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R

Como a relação Sinal-ruído também é dada em decibel NOP = 10LBM Q T, uma manipulação das fórmulas
S

permite escrever uma aproximação segura para o cálculo da capacidade do sinal dada por:
NOPVW
I =J×U
X
3
Logo para o proposto na questão é possível calcular a capacidade de transmissão do canal, sem o auxílio de
calculadora, como:
NOPVW
30
I =J×U
X = 3.000 × U X = 3.000 × 10 = 30.000 YI = 30 Z YI
3
3

Fonte:
• FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 2 edição, Porto Alegre:
Bookman, 2006.
• COLCHER, Sérgio. Análise básica de sinais. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://www.inf.puc-rio.br/~inf1317/inf1317_files/menu/material/transparencias/Volume2.pdf
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo Forouzan (2006, 350) um hub “é tão somente um repetidor multiportas. Geralmente o hub é
utilizado para estabelecer a conexão física entre estações formando uma topologia estrela.” Quanto ao
repetidor Forouzan (2006, 349) indica que “o repetidor funciona como um nó de duas portas, operando
apenas na camada física. Quando o repetidor recebe um frame numa das portas, ele regenera o frame e o
direciona à(s) outra(s) porta(s)”. Ainda segundo o autor na interligação de LANs remotas é comum o uso de
backbones. De acordo com o autor “é bastante útil quando uma empresa tem muitos setores contendo LANs
espalhadas em uma determinada região e ele deseja conectá-los. Essa conexão muitas vezes se dá através de
bridges”. “Essas bridges agem como dispositivos conectando LANs e redes ponto a ponto.”
Analisando o questionamento acerca do erro material questionado, infere-se que o mesmo encontra-se
improcedente, visto que a troca nas ordens das alternativas C e D não interfere na resolução da questão, uma
vez que a opção correta de resposta é a letra B.
Fonte: FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 2 edição, Porto Alegre:
Bookman, 2006.
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Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O circuito da figura representa um transistor em polarização universal, onde as variações de ß nulas. O valor
de VE tensão do emissor pode ser obtida através do divisor resistivo que polariza a base. Este composto pelos
resistores RB1 e RB2.

E calculado da seguinte maneira :
IR(serie) = VCC / (RB1+RB2) = 10/ 12200 = 819,7uA.
VB = RB2*IR(serie) = 2200*819,7uA = 1,8V
VE=VB-VBE = 1,8 – 0,7 = 1,1V.
Fonte:
• Boylestad,Robert,Nashelsky Louis. Dispositivos Eletrôncios e Teoria de Circuitos, Pearson Education.
• MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 7.ed. São Paulo: Makron Books, 2011. v. 1 e 2.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado e figura proposto na questão, exemplificam um circuito digital que realiza a transmissão e
recepção de dados utilizando um Multiplexador e um Demultiplexador e auxilio de contadores que fazem a
seleção dos dados as serem transmitidos.
A função dos contadores 1 e 2 é para que os canais de seleção sejam os mesmos ao mesmo tempo.
Conforme o conteúdo publicado no edital : Técnicas digitais. Princípios de Telecomunicações . Meios de
transmissão, sistemas de comunicações, comutação de circuitos, redes e comunicações de dados, modulação
e demodulação de sinais, transmissores e receptores analógicos e digitais. Conceitos de propagação,
propagação de ondas eletromagnéticas, antenas, eletrônica digital, circuitos, amplificadores, transistores e
elementos de circuitos. Redes de Comunicação de dados, redes de dados sem fio, multiplexação, telefonia fixa
e móvel, telefonia fixa e móvel, comunicações ópticas e transmissão por satélites. Detecção e Recuperação de
erros. Topologia de redes de computadores. Interconexão de Redes Gerenciamento de Projetos. Ética
Profissional.
Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo:
Érica, 2008.
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Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o PMOBOK, um escritório de Projetos (Project Management Office, PMO)
estão vinculadas as atividades de administração do projeto, junto ao gerente.
A alternativa B, correta para a questão, caracteriza um gerente.
São características do gerente de projetos segundo o PMOBOK
• Liderança sobre a equipe
• Capacidade de negociação
• Habilidade de comunicação
• Raciocínio lógico e analítico
• Capacidade de administrar conflitos
• Capacidade de solução de problemas
Fonte: Barcaui, André - PMO - Escritórios de Projetos, Programas e Portfólio na prática,
PMBOK® Guide and Standards < http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx>
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
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Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte:
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
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be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.
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Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro de Transporte)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa - B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de
crase. - indicada como correta pelo gabarito constitui a seguinte alteração em “[...] equipara o transporte
coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§) : “equipara o transporte coletivo à declaração dos demais
direitos sociais. A alternativa “D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos
verbais, anula-se a dupla regência.” não pode ser indicada como correta, pois, os complementos verbais são:
“o transporte coletivo” e “rol dos demais direitos sociais”. Fazendo a inversão proposta teremos: “equipara ao
rol dos demais direitos sociais, o transporte coletivo” o que não anula a dupla regência, continuando o verbo
“equiparar” a apresentar complemento verbal direto e indireto.
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
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distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “vultoso” possui como sinônimos:
alentado, avultado, avultoso, considerável, farto, grande, grosso, importante, quantioso, valioso, volumoso.
Para “quantioso” - um dos sinônimos de vultoso – temos como significado: relativo a grande quantia;
considerável, numeroso. Sendo, deste modo, a referência feita a dados quantitativos.
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
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pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
f(x)=4x+b
Cálculo da inversa:
x=4y+b
4y=x-b
y=x/4 – b/4
a=1/4
-b/4=3
b=-12
Produto:a.b=1/4 .-12=-3
Resposta: D
Fonte:Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
2m-11<0
2m<+11
2m<11
m<5,5
-4m-15<0
-4m<15
4m>-15
m>-3,75
-3,75<m<5,5
O menor valor inteiro de m é portanto -3.
Resposta: D
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Fonte:Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrições comparativas dispostas a
seguir.
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
Primeira alternativa: Falsa
I - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, residentes
ou não no País, a inviolabilidade do direito à propriedade, à isonomia, e à igualdade, nos termos
seguintes.
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Segunda alternativa: Falsa
II – brancos, negros e pardos são iguais em direitos e obrigações, nos termos a serem estabelecidos em Lei
Complementar.
Terceira alternativa: Falsa
III - ninguém será submetido a vexame nem a tratamento diferenciado.
Quarta alternativa: Falsa
IV - é inviolável a liberdade de viver, sendo assegurado o livre exercício da cidadania e garantida, na forma de
lei complementar, a proteção às propriedades privados.
Quinta alternativa: Falsa
V - é assegurada a prestação pecuniária nas entidades civis e militares de internação coletiva.
Sexta alternativa: Falsa
VI - são invioláveis a intimidade a vida pública, a honra do marido, a imagem das pessoas jurídicas, assegurado
o direito a indenização pelo dano psicológico e ético decorrente de sua violação.
Sétima alternativa: Falsa
VII - é livre a locomoção no território internacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Diferentemente do que o inscrito alega, o assunto abordado consta no conteúdo programático, pois está
abordado nos tópicos Panorama, Tendências e Perspectivas do mercado Ferroviário, afinal as concessões
foram implementadas na década de 90 e vem sendo implementadas continuamente.
Fonte: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5262/Concessoes.html
Questão: 28
Recurso Procedente. Questão anulada.
Diferentemente do que o inscrito alega, o assunto abordado consta no conteúdo programático, pois está
abordado nos tópicos Sistemas de Sinalização e Engenharia de Manutenção, Sistemas de Operação Ferroviária
e Logística Integrada, Dinâmica Ferroviária e Contato Roda-Trilho, Prevenção e Análise de Descarrilamentos
Ferroviário. Entretanto, houve erro de digitação e divulgação do gabarito. A resposta, conforme abaixo
descrita, é 56 minutos e esta opção não está disponível nas opções.
,
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Como não foi especificado a distância de segurança, então trata-se de uma resposta simples utilizando física
clássica onde se tem a seguinte expressão para encontrar o local de encontro X, \ − [ = 0.
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X=67,2 km.
Substituíndo em
[ = 56 !_`.

[,

tem-se

Logo o trem de carga leva 56 minutos para chegar ao pátio de cruzamento.
Fonte: Lester A. Hoel, Nicholas J. Garber e Adel W. Sadek, Engenharia de Infraestrutura de Transportes - Uma
Integração Multimodal Editora: CENGAGE. 2012
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo Brina, as principais funções do lastro ferroviário são:
Distribuir sobre a plataforma ferroviária ou sobre o sublastro os esforços resultantes das cargas dos
veículos;
Formar um colchão com elasticidade necessária para atenuar as trepidações resultantes da passagem dos
veículos;
Formar uma superfície uniforme e contínua para os dormentes e trilhos, preenchendo as depressões da
plataforma e permitindo o perfeito nivelamento dos mesmos;
Impedir o deslocamento dos dormentes.
Diante do exposto, ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Fonte:
• Agregado siderúrgico substitui a pedra britada nº 3, material tradicionalmente empregado como lastro
ferroviário.
• http://www.ccabrasil.org.br/Coproduto_Lastro_Ferroviario.asp
• Brina, Helvécio Lapertosa. Curso básico de engenharia ferroviária Volume 1. RFFSA / Livros Técnicos
Ed., 1979, 1982.
• Brina, Helvécio Lapertosa. Curso básico de engenharia ferroviária Volume 2. RFFSA / Livros Técnicos
Ed., 1979, 1982.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segue abaixo a resolução.
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Do diagrama tem-se:
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O headway entre os trens deve ser de 5 min, então:
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Com algumas manipulações algébricas encontra-se:
, = 76,25 Z!
Fonte: Lester A. Hoel, Nicholas J. Garber e Adel W. Sadek, Engenharia de Infraestrutura de Transportes - Uma
Integração Multimodal Editora: CENGAGE. 2012
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Nos veículos em que o motor é acoplado à movimentação da roda, através de caixa de transmissão, a potência
cresce com a rotação do motor, significando que em baixas rotações não se dispõe de toda potência do motor.
As locomotivas são classificadas pela disposição de seus truques e quantidade de eixos tratores por truque (B
para 2 eixos, C para 3 eixos e D para 4 eixos), sendo comuns os seguintes tipos:
BB: 2 truques com 2 eixos tratores cada;
BBB: 3 truques com 2 eixos tratores cada;
CC: 2 truques com 3 eixos tratores cada;
DD: 2 truques com 4 eixos tratores cada.
Fonte: http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/material-rodante Acesso em: 10/04/2014
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O coeficiente de aderência sofre variações de acordo com os fatores a seguir relacionados:
a) natureza e condições das superfícies em contacto, dependendo do estado do trilho e da manutenção
da via, bem como da presença de sujeira, óleo ou graxa;
b) estado das rodas e diâmetros diferentes no mesmo eixo.
c) condições atmosféricas, se o trilho está seco ou molhado;
d) geometria da via, devido ao escorregamento da roda externa nas curvas de pequeno raio;
e) velocidade do trem: a aderência reduz com o aumento da velocidade;
f) tipo de locomotiva corrente contínua e maior com corrente alternada.
Fonte: SHIMURA, WILSON TADASHI. MATERIAL RODANTE E DE TRAÇÃO –FUNDAMENTOS Curso de
Especialização em Transportes Ferroviário de Cargas, Instituto Militar de Engenharia – IME .
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Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte:
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
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Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletricista)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “[...] como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos [...]” (1º§) o para indica a
finalidade, o objetivo da condição citada anteriormente. O objetivo, finalidade de que estados e municípios
obtenham financiamentos. Expressa um efeito visado, um propósito, e nisso diferem das conjunções
consecutivas, que expressam um efeito contingente.
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
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Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Número de ovos caipira: x
Número de ovos de granja: y
P(caipira)=x/t
0,4=x/x+y
0,4x+0,4y=x
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0,6x=0,4y
x=2y/3

y-x=6 y=x+6
x=2(x+6)/3
3x=2x+12
x=12 ovos caipira.
y=18 ovos de granja.
Total de ovos: 12+18=30=2 dúzias e meia.
Resposta: D
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
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ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Ademais o conteúdo programático de Administração Pública ampara as questões referentes aos direitos e
garantias constitucionais, conforme destacado a seguir.
Conteúdo Programático
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: dos princípios fundamentais; dos direitos e
garantias fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos
Estados federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Ademais o conteúdo programático de Administração Pública ampara as questões referentes aos direitos e
garantias constitucionais, conforme destacado em transcrição abaixo.
A questão foi construída com base no disposto na CF de 1988, conforme transcrição abaixo.
Não há embasamento legal ou de conhecimento interdisciplinar que ampare o entendimento de que Brasília
seja a capital Federal, enquanto o Distrito Federal seja a capital do Brasil. Não existem 2 capitais para a
República Federativa do Brasil, mas tão somente uma: BRASÍLIA.
Conteúdo Programático
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
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[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da
Administração. Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da
Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de
Contas Especial. Cessão e requisição de servidores.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: dos princípios fundamentais; dos direitos e
garantias fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da
União; Dos Estados federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração
pública;
Disposições gerais; dos servidores públicos; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de
Contas da União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de
administração pública.
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO III - Da Organização do Estado
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
[...]
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As forças que atuam no condutor são o peso e a força magnética. Estando em equilíbrio, conclui-se que Fm
tem a mesma direção de P, sentido contrário e mesma intensidade. Logo:
Fm = P
(0.1)

B ⋅ i ⋅ l ⋅ senφ = m ⋅ g
m⋅ g
i ⋅ l ⋅ senφ

(0.3)

0,1⋅ 9,8
= 0,196 T
10 ⋅ 0,5 ⋅1

(0.4)

B=

B=

(0.2)
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A resposta correta é a alternativa (A).
Fonte: Hayt Jr., William H. – Eletromagnetismo, LTC, 4ª Ed, 1995.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Aplicando as leis das correntes de Kirchoff, tem-se (1).
3 + I 3 = I1 + I 2 + 2 + I 3

(5)

I1 + I 2 = 3 − 1

(6)

I1 + I 2 = 1

(7)

V1 V2
+
=1
R1 R2

(8)

Então:

V1 V2
+
=1
1 1
V1 + V2 = 1

(10)

V1 − V2 = E = 5

(11)

(9)

Sabe-se também que:
A partir de (10) e (11) é obtido o sistema (8).
V1 + V2 = 1

V1 − V2 = 5

(12)

V1 = 3 V

V2 = − 2 V

(13)


V 3
 I1 = 1 = = 3 A
R1 1


V2 −2
=
= −2 A
I2 =
R2 1


(V − V ) 5
I3 = 1 2 = = 5 A
R3
1


(14)

Solucionando (12):

Logo:

A reposta correta é a alternativa (D).
Fonte:
• Fundamentos de circuitos elétricos / Charles K. Alexander e Matthew N. O. Sadiku; Porto Alegre:
Bookman, 2003.
• Fundamentos de análise de circuitos elétricos / David E. Johnson, John L. Hilburn e Johnny R. Johnson;
4ªEd, Prentice/Hall do Brasil, 1994.
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Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para determinar a resistência de Thevenin (RTh), utiliza-se o circuito da figura 3.1 e obtém-se (3.1).
a

1Ω

2Ω

3Ω

RTh

6Ω

b

Figura 3.1
3× 6
(3.15)
RTh = 2 + 1 + (3 / /6) = 3 +
= 3+ 2 = 5 Ω
3+6
Para determinar a tensão de Thevenin (VTh), utiliza-se o circuito da figura 3.2 e obtém-se o sistema (3.2).
VTh
a

1Ω

VTh

2Ω

1A

3Ω
I1

6Ω

I2

24 V

b

Figura 3.2
 I1 = −1

 24 − 3 ⋅ I 2 − 6 ⋅ ( I 2 − I1 ) = 0

VTh = 24 − 3 ⋅ I 2 − 2 ⋅ I1 − 1 ⋅ ( 0 )

(3.16)

Logo I 2 = 2 A e VTh = 20 V .
O valor de RL para a máxima transferência de potência é dado por (3.3).
RL = RTh = 5 Ω

(3.17)

E finalmente, a máxima potência é dada por (3.4).
Pmáx

VTh2
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=
=
= 20 W
4 ⋅ RL 4 ⋅ 5

(3.18)

A resposta correta é a alternativa (B).
Fonte:
• Fundamentos de circuitos elétricos / Charles K. Alexander e Matthew N. O. Sadiku; Porto Alegre:
Bookman, 2003.
• Fundamentos de análise de circuitos elétricos / David E. Johnson, John L. Hilburn e Johnny R. Johnson;
4ªEd, Prentice/Hall do Brasil, 1994.
Questão: 29
Recurso Procedente. Questão anulada.
Na tabela com os ângulos e seus respectivos valores de cosseno e tangente há um erro. Os valores das
tangentes dos referidos ângulos estão invertidos.
O correto é:
23,07° 25,84°
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cos
tg

0,92
0,425

0,90
0,484

Devido a este erro a questão deve ser ANULADA.
Fonte:
• Fundamentos de circuitos elétricos / Charles K. Alexander e Matthew N. O. Sadiku; Porto Alegre:
Bookman, 2003.
• Fundamentos de análise de circuitos elétricos / David E. Johnson, John L. Hilburn e Johnny R. Johnson;
4ªEd, Prentice/Hall do Brasil, 1994.
Questão: 31
Recurso Procedente. Questão anulada.
A questão apresenta um circuito com um resistor de 300 Ω conectado ao secundário de um transformador
ideal com uma relação de espiras de 1:6 (primário-secundário) e uma fonte de tensão 40 V eficazes de 1 kHz é
ligada ao primário.
Porém é solicitado erradamente que calcule a corrente do primário do resistor de 100 Ω. O correto seria
solicitar o cauculo da corrente primária que por sua vez seria calculada conforme o que se segue:
A resistência vista pelo primário é:
2

N 
R1 =  1  ⋅ R2 = 8,33 Ω
 N2 
E então:
V
I1 = 1 = 4,8 A
R1
Portanto a questão está ANULADA.
Fonte: Fitzgerald, A. E.; Kingsley Jr., C.; Umans, S. D. - Máquinas Elétricas, 6ªEd, Bookman, Porto Alegre, 2006.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão anulada.
A questão solicita o número que representa o relé direcional de potência, que é um elemento integrante dos
sistemas elétricos de potência.
Observa-se no conteúdo programático do edital do referido concurso que o tópico proteção de sistemas
elétrico de potência não está presente.
Portanto a questão está ANULADA.
Fonte:
• Mamede Filho, João – Manual de equipamentos elétricos – 3 ed – Rio de Janeiro: LTC, 2005.
• Caminha, Amadeu Casal – Introdução à produção dos sistemas elétricos. São Paulo, Edgar Blucher,
1977.
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Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Stevenson, uma base de 50.000 kVA e 13,8 kV no circuito gerador requer uma base de 50.000
kVA em todos os outros, sendo a tensão de base do circuito dos motores dada por (1).
13, 2
(19)
VMotbase = 120 ⋅
= 13, 8kV
115
As reatâncias dos motores M1 e M2 são dadas respectivamente por (2) e (3).
2

Q M 1 = 0, 2 ⋅

50.000  13, 2 
⋅
= 0, 41 p.u.
20.000  13,8 

(20)

2

Q M 2 = 0, 2 ⋅

50.000  13, 2 
⋅
= 0, 273 p.u.
30.000  13,8 

(21)

Fonte: Stevenson, William D. – Elementos de Análise de Sistemas de Potência – 3 ed – Rio de Janeiro:
McGRAW-HILL, 1978.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
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5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A expressão “be committed to” exige o uso de gerúndio (achieving) porque TO não é uma partícula
designativa de infinitivo nessa expressão, e em muitas outras de língua inglesa, tais como; be accustomed to,
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be resigned to, be restricted to, be confined to, etc. A partícula TO é preposição nessas expressões e, quando
usa-se verbo imediatamente após preposição na língua inglesa, é obrigatório o uso de gerúndio ( no caso
“chieving”). Como não existe tal regra na gramática da língua portuguesa, traduz-se no infinitivo. Assim, a
questão não apresenta inconsistência gramatical ou de significado. A banca observa que o uso de gerúndios
não se restringe a ação em desenvolvimento, sendo esse apenas um dos usos de gerúndio da língua inglesa.
Portando a única resposta correta é a opção B.
2) Não existe o fato de perder-se “nuance” de significado em tradução, o que pode ocorrer é inconsistência da
tradução realizada, ou seja, o emprego de WILL corresponde ao Futuro do Presente na língua portuguesa e,
tanto no inglês quanto no português, expressa ação futura a ser realizada com elementos de certeza. A banca
observa que o uso de WOULD é que expressaria ação futura com elementos de dúvida/hipótéticos, uma vez
que corresponde ao Futuro do Pretérito em português. Assim, o enunciado da questão e a opção B
corroboram o sentido de promessa assumida pela empresa, afastando dúvida/hipótese de realização a longo
prazo, ou seja, a empresa receberá inscrições de portadores de deficiência, dentro do prazo estipulado no
edital/convite público, e nesse momento já está cumprindo sua promessa com todas as formas de
diversidade.
3) A diretiva diz “The WBG is committed to achieving diversity...” means that= o WBG está comprometido em
conseguir/obter a diversidade… significa que
B) Obtenção da diversidade é uma promessa.
O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em obter/conseguir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes
educacionais. Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar.
Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a
person can live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira
como a pessoa pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova e aponta para o fato de que a opção A “a
diversidade será atingida a longo prazo” não encontra respaldo em pistas textuais, pois o que deverá
ter duração de três anos é o futuro contrato do candidato que ficar com o emprego, não é o
compromisso com a diversidade que será cumprido em três anos.
4) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “application of valuation
models” = critérios deseleção:os candidatos devem ter... familiaridade com modelos de investimento
financeiro, ou seja, o que está disposto na opção A é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco
não está solicitando formulários (applications) sobre “modelos de investimento financeiro”.
5) A banca ressalta que não existe em inglês a expressão “does a promise” mas somente “makes a promise”.
Portanto, a única opção correta é a C.
Fonte:
• Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 619.
• SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 274
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Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Eletrônico)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
• Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.
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Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “[...] como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos [...]” (1º§) o para indica a
finalidade, o objetivo da condição citada anteriormente. O objetivo, finalidade de que estados e municípios
obtenham financiamentos. Expressa um efeito visado, um propósito, e nisso diferem das conjunções
consecutivas, que expressam um efeito contingente.
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte:
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
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como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O gabarito divulgado está correto, conforme incisos I, II e III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa. Verifica-se que a pretensão recursal decorre de confusão entre a penalidade de
suspensão dos direitos políticos, que permite uma valoração dentro dos limites legais, e a penalidade de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que tem
prazos determinados.
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme disposto no art. 37, V da CRFB/88, diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança
serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, e não preferencialmente com
dispõe a alternativa. Do mesmo modo, incorreta a assertiva A, já que a CRFB dispoe que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”, não exigindo lei complementar.
O verbo “preencher” no referido artigo apresenta o significado de “cumprir exigência para determinada
função”. A afirmativa apresentada no enunciado da questão baseou-se no questionamento específico
relacionado ao art. 37 da CRFB. Ressalta-se que as questões não precisam, obrigatoriamente, apresentar
cópias de lei, visto que nesse caso procura-se validar o conhecimento legal, inferindo na interpretação, já que
a lei apresenta hipóteses a serem cumpridas/seguidas. Verifica-se, então, que o emprego de “preenchem”, no
lugar de “preencham”, não interfere no sentido do referido artigo, visto que todos os “cargos, emprego e
funções são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros” cujos requisitos/exigências estabelecidos em lei sejam
cumpridos/preenchidos, ou seja, caso tais requisitos não sejam atendidos, os cargos não poderão ser
ocupados por tais pessoas. Portanto, infere-se que a adaptação realizada na alternativa da questão não
interfere, nem tampouco invalida o sentido textual do referido artigo.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
São características de um motor CC com excitação série :
• Bobinas de campo estão em série com o enrolamento da armadura
• Só há fluxo no entreferro da máquina quando a corrente da armadura for diferente de zero (máquina
carregada).
• Conjugado é função quadrática da corrente, uma vez que o fluxo é praticamente proporcional à
corrente de armadura
• Conjugado elevado em baixa rotação
• Potência constante
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•
Fonte:
•
•
•
•

Velocidade extremamente elevada quando o motor é descarregado, por isso não se recomenda utilizar
transmissões por meio de polias e correias
LOBOSCO, O. S., DIAS, J. L. C. “SELEÇÃO E APLICAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS”.
McGraw-Hill, Volume 1.
SIEMENS – Motores de Corrente Continua
< http://www.siemens.com.br/medias/FILES/2910_20060505141908.pdf

Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A corrente de campo é calculada a partir da seguinte equação:
IF = Vt/rf = 220/100 = 2,2 A.
Portanto alternativa B.
Fonte: Gussow, Milton, Eletricidade Básica, Makron Books.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Alternativa D, 2,44V
Dada a potência sobre R1, encontramos o valor de R1:
P= Rxa # = isolando os termos encontramos :
R= 6,25mW/25!b# = 10R.
IT = IR1+IR2, onde:
IR1= VR1/R1 = 25!b#
VR1= R1*IR1= 10R*25!b# = 0,25V.
VR2=0,25 pois os resistores estão em paralelo.
IR2=VR2/R2 = 0,25/150 = 1,66mA
IT= IR1+IR2=25mA+1,66mA = 26,66mA.
VR3= ITxR3 = 26,66mA*56R = 1,49V.
Somando as quedas de tensão temos: VD+VR1//VR2+VR3 = 0,7+0,25+1,49 = 2,44V.
Fonte: Boylestad, Robert,Nashelsky Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, Pearson Education
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A simplificação utilizando Mapa de Karnaugh nos possibilita obter a expressão da forma mais simplificada
possível, como podemos observar abaixo:
Temos uma quadra em :
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Uma quadra em :

Uma quadra em :

Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo:
Érica, 2008.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A frequência de saída será o valor da frequência dividida pelo módulo do contador.
Quando o contador atingir seu módulo, 1110, (14), o contador irá zerar.
Sendo assim ele terá 14 estados, logo a saída D, terá a seguinte frequência:
F= Fin/Mod = 60000/14 = 4285kHz.
Portanto alternativa B.
Fonte: Tocci, J, Ronald.Sistemas Digitais : Principios e aplicações, Pearson Education.
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Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na estrutura projetizada o gerente possui total autoridade e controle sobre o projeto, conforme pode-se
observar na tabela abaixo :

Fonte:
• SANTANA, Sinvaldo José de < Estrutura Organizacional de Uma Empresa de Projetos: O Caso da Plena
Engenharia>
• PMBOK® Guide and Standards < http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx>
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
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cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
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3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Mecânico)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o
trecho “A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012.” não há afirmação de que a
mobilidade seja prioridade do poder público, tenha primazia em relação a todos os outros assuntos, mas sim
há afirmação de que consta na pauta do poder público definitivamente, ou seja, entrou na agenda, no roteiro,
o que não significa ser prioridade.
A alternativa “C) a primeira ocorrência pode ser substituída por “já que”, sem que haja alteração quanto ao
sentido.” não pode ser considerada correta, pois, em “É nocivo se escreve coisas inúteis, se deforma ou
falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um efeito ou um escândalo; se se conforma sem convicção a
opiniões nas quais não acredita.” o primeiro “se” trata-se de conjunção condicional que exprime uma
condição necessária para que o escritor seja classificado como nocivo. A locução conjuntiva “já que” exprime
causa, o motivo, a razão do pensamento. Portanto não há compatibilidade de sentidos para que a substituição
sugerida seja feita. A alternativa B) entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções
distintas do “se”. é indicada como correta, pois, as três primeiras ocorrências indicam uma conjunção
subordinativa condicional; e a última indica um pronome integrante do verbo. Portanto, há apenas duas
funções distintas dentre as quatro ocorrências.
Fonte:
• Pasquale e Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione.
• Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
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•
•
•

Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.
Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição.

Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos
tempos.” não pode ser considerada correta, pois, para os efeitos do crescimento apontados a seguir:
transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da
população passa a residir em áreas urbanas;
triplicação da população ao longo deste mesmo período;
crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria
automobilística.; não há análise . Na sequência textual, após as consequências apresentadas é possível
identificar propostas possíveis para intervenção da questão abordada.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Argumentar é discutir, formar a opinião do leitor. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a
consistência do raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso
adequado das palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas,
pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). A
apresentação dos fatos no texto ocorre de maneira explícita através de dados reais e estatísticos apresentados
no 1º§. Logo após, trechos como os destacados a seguir, demonstram a defesa das ideias acerca de tal
situação e sua necessária mudança: “[...] impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e colaboração
entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar a
desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.” e “[...] tornando imprescindível o apoio da
União, em conjunto com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de
investimentos no setor.” Portanto, a alternativa D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte
urbano “metroferroviário” não pode ser considerada correta. A alternativa “B) discutir acerca dos efeitos
causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.” não pode ser considerada correta, pois, não há
discussão dos efeitos causados , mas sim um posicionamento acerca das prováveis soluções necessárias em
virtude dos mesmos.
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão anulada.
A questão teve a sua resolução prejudicada por falta de informação, logo, deve ser ANULADA.
Fonte: Prova
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todo e qualquer Engenheiro mecânico capaz e habilitado a realizar um dimensionamento de um sistema de ar
condicionado de grande porte, deverá conhecer com a legislação que abrange tal projeto, o fato do enunciado
mencionar o numero da Portaria (N° 3523) que regulamenta tal assunto. É meramente superficial no que
tange na resolução da questão, o importante é que o engenheiro responsável pelo projeto deve saber que em
projetos acima de 60000 BTU/h o mesmo deverá constar um PMOC, que é um Plano de Manutenção
Operação e Controle em local visível, sendo assim, o conteúdo para realização da questão está contido dentro
do Edital, sendo IMPROCEDENTE qualquer tipo de recurso em relação tal questão.
Fonte: Instalações de Ar Condicionado, Autor: Hélio Creder, Pag.: 280
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
SEGUNDO VLACK, todos materiais necessitam ser processados para atingir especificações que o engenheiro
requer para o produto projetado. As etapas de um processamento MAIS FAMILIAR simplesmente mudam a
forma da matéria, é USINANDO E FORJANDO. Claro que são utilizados outros processos para mudança de
forma do material, entretanto no enunciado, é claramente exposto os processamentos mais familiares, logo
qualquer recurso com relação a questão discutida é totalmente IMPROCEDENTE.
Fonte: Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais, Lawrence H. VAN VLACK.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não existe qualquer tipo de problema com a questão mencionada sendo a sua realização simples e objetiva,
sendo requisitos básicos de transferência de calor, portanto, não existe qualquer tipo de empecilho que venha
prejudicar a realização da mesma, logo julgo improcedente qualquer tipo de recurso relacionado com a
questão em tema.
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Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em projeto de dimensionamento de um sistema de condicionamento de ar, uma das etapas mais importante é
o cálculo da carga térmica, sendo essa etapa primordial para a elaboração de um projeto confiável. Para efeito
de cálculo da carga térmica é importante considerar a quantidade de pessoas no ambiente, a orientação em
relação ao sol, natureza das construções das paredes, a disposição (forma pela qual são organizado no
ambiente) dos eletrodomésticos no ambiente não influenciam no cálculo da carga térmica, mas sim a
quantidade do mesmo, logo julgo IMPROCEDENTE tal recurso.
Fonte: Instalações de Ar Condicionado, Hélio Creder.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta dados suficientes para sua realização, assim como os dados necessários foram
informados, sendo que a densidade da água e do mercúrio são muito comuns em problemas na área da
mecânica dos fluidos e assim fica optativo a informação dos mesmos, isso também é valido para o valor da
gravidade nesse caso julgo IMPROCEDENTE tal recurso.
Fonte: Mecânicas dos Fluidos, FOX
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão traz um parafuso de porca fixa, que não pode girar o atrito entre mancal é desprezado, e foi pedido
a carga máxima que pode ser elevada tal parafuso. Uma questão relativamente simples, onde seus conceitos
são pontuais e pertinentes para um engenheiro mecânico, que deverá especificar tal carga. O conteúdo para a
resolução da questão se faz presente no edital e todas as informações necessárias para a resolução da mesma
foram dadas, logo julgo IMPROCEDENTE qualquer tipo de recurso mediante tal questão.
DMm + n
= j. Ak l
o = 6,2 ZO
1 − n. DMm
Fonte: Elementos de Máquinas, Lamartine Bezerra.
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo GENTIL, a corrosão que venha a ocorrer por aeração diferencial, eletrolítica ou por correntes de fuga,
galvânica, associada a solicitações mecânicas, em torno de cordão de solda, seletiva, empolamento ou por
fragilização pelo hidrogênio, é a corrosão por MECANISMO, logo é improcedente qualquer recurso mediante a
tal questão.
Fonte: Corrosão, Vicente Gentil.
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Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão em discursão apresenta todas as informações necessárias para os desenvolvimentos dos devidos
cálculos. Os conceitos nela presente constam no edital do concurso, sendo assim não existe qualquer
empecilho que atrapalhe a resolvê-la, logo julgo IMPROCEDENTE qualquer tipo de recurso.
r
pkq = es\ g²Ykq = 1962,5 O
4
Fonte: Elementos Maquinas, Lamartine Bezerra.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta uma resolução simples, embora a maioria dos questionamentos seja a não apresentação
do valor da gravidade para questão, esse fato não prejudica em nenhuma hipótese a resolução da questão,
tendo em vista que tal valor é um valor muito usual e ELEMENTAR no campo da engenharia mecânica, logo
não existindo qualquer argumento que venha invalidar tal questão, julgo IMPROCEDENTE qualquer tipo de
recurso nesse sentido.
Fonte: Dinâmica dos Corpos Rígidos, Hibeller
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
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e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
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Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Engenheiro Segurança do Trabalho)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.
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Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa - B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de
crase. - indicada como correta pelo gabarito constitui a seguinte alteração em “[...] equipara o transporte
coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§) : “equipara o transporte coletivo à declaração dos demais
direitos sociais. A alternativa “D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos
verbais, anula-se a dupla regência.” não pode ser indicada como correta, pois, os complementos verbais são:
“o transporte coletivo” e “rol dos demais direitos sociais”. Fazendo a inversão proposta teremos: “equipara ao
rol dos demais direitos sociais, o transporte coletivo” o que não anula a dupla regência, continuando o verbo
“equiparar” a apresentar complemento verbal direto e indireto.
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade,
eficiência energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível,
exigindo atuação e colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de
poder, sob pena de não alcançar a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.
A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades.” os termos destacados exercem a
mesma função sintática: sujeito. Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma
relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. A alternativa B) “inclusão” (2º§). não
pode ser considerada correta, pois, inclusão exerce, na oração, a função sintática de objeto direto,
complemento verbal de “alcançar”.
Fonte:
• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009.
• SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo:
Editora Ática, 2007.
• PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
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Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o recurso utilizado para aprimorar as imagens
adicionando efeitos como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais é conhecido
como Efeitos de Imagem. Logo o fabricante esclarece que para utilizar este recurso o usuário deve em
Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Estilos de Imagem, clicar em Efeitos de Imagem.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/adicionar-ou-alterar-um-efeito-em-uma-imagemHA010239359.aspx
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em virtude das inúmeras questões relativas às diferentes interpretações dadas à redação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998, mas ciente de que uma ADIN nº 2.135-4 não pode prevalecer sobre a letra da
Carta magna, e exatamente pela discussão e desentendimentos a este respeito é que se tornou-se necessário
restringir a questão tão somente ao que se encontra disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Por essa razão, o comando da questão foi preciso, conforme se observa pela transcrição do enunciado da
questão, na transcrição da letra da Constituição Federal e na transcrição da alternativa que se encontra
errada.
Comando da Questão:
“Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.”
Alternativa “B” (Falsa)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico diferenciado e planos de carreira específicos para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
CF/1988
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o item 18.21.11, letras a, b, c e d, da NR-18, página 380, todas as afirmativas estão corretas em
se tratando de instalações elétricas provisórias de canteiros de obras, confirmando o gabarito que aponta a
alternativa A como correta.
Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO - NR-18 página:380 – item 18.21.11
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a NR-15, itens 15.1.5, 15.2, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 e 15.3, as afirmativas I, II e III estão corretas.
Não havendo necessidade de qualquer alteração de gabarito que apresenta a alternativa A como correta.
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Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO - NR-15 –
página:231
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) A palavra “provisions” está no plural, sendo assim o apóstrofo indicativo do Genitive Case/Possessive Case
deve ficar depois do “S”. O item D não apresenta inconsistência gramatical ou de significado, uma vez que em
sua criteriosa tradução temos “ liderança na produção de provisões”
2) O texto da prova no seu 5º parágrafo diz “It (Brazil) has several manufacturing jewels, and a world-class
research...” (O Brasil possui várias jóias de manufatura, e uma pesquisa de primeira classe...). A palavra “jóias”
no contexto significa que o Brazil possui
indústria/manufatura de excepcional valor/grande
valor/incomparável valor. Assim, a opção C “manufacturing of jewels” (indústria/manufatura de jóias) não
encontra respaldo de significado ou inferência no texto, o que ocorreu foi inconsistência de
tradução/compreensão.
3) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. O texto da avaliação, no seu quarto parágrafo, diz “But Brazil has done far too
little to reform its government in the boom years... Brazil’s public sector imposes a particularly heavy burden
on its private sector. Companies face the most burdensome tax code…”= Mas o Brazil tem feito muito pouco
para reformar seu governo nos anos de properidade... O setor público impõe uma carga particularmente
pesada sobre o setor privado. As companhias têm que enfrentar uma honerosa carga tributária.
Assim, a letra B não pode ser considerada um ponto forte da economia brasileira, na realidade uma “carga
tributária honerosa” é uma desvantagem, sendo a única alternativa correta, a opção D.
4) A diretiva da questão solicita “One of Brazilian economy’s strong suits is a/an”= um dos pontos fortes da
economia brasileira é um/uma. A opção A é “costlier oil exploration”=exploração de petróleo mais
cara/honerosa. O texto da prova no seu 5º parágrafo diz ”...the government has made the process slower and
costlier than it needed to be”= o governo tornou o processo (de exploração de petróleo) mais caro e mais
lento do que precisava ser. Assim, a alternativa A não atende à diretiva da questão pois um processo mais caro
e mais lento não é ponto forte, muito pelo contrário, é desvantagem. Portanto, apenas a alternativa D está
correta.
5) D) leading provisions’ output=liderança na produção de provisões
Leading (adj)=people or things that are the most important or are part of the most important group, occupying
successful positions=pessoas ou coisas que são as mais importante ou são parte do grupo mais importante,
ocupando posições de sucesso.
O texto diz no último parágrafo “Fortunately, Brazil has its strengths. Thanks to its ... farmers, it is the world’s
third-biggest food exporter”= Felizmente, o Brazil tem seus pontos fortes. Graças a seus… fazendeiros, é o
terceiro maior exportador de comida do mundo.”
Assim a opção D está correta, pois possui respaldo textual afastando a possibilidade de ausência de resposta.
6) A diretiva da prova solicita "Um dos pontos fortes da economia brasileira é" (observe-se o verbo "ser" no
presente), no texto está disposto que o Brasil "será" um grande exportador de petróleo até 2020 (observe-se o
verbo "ser" no futuro). Assim, a opção D continua a ser a única correta.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 414
Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
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Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta:
1) As opções para se escolher o mesmo significado de EVEN IF, na prova são:
• Indeed (adv)= certainly, truly= certamente, verdadeiramente= used to confirm or agree what has just
been said (usado para confirmar ou concordar com o que acabou de ser dito)
•

Even as (conj)= while= enquanto= used to describe one action happening at the same time other action
is taking place (usado para descrever uma ação que acontece ao mesmo tempo que outra está
acontecendo). Ex: Even as he spoke he realized that he had forgotten her name (Enquanto falava ele
percebeu que havia esquecido o nome dela)

•

Even then (adv)= even now= só agora, somente a partir deste momento=used to express your surprise
that something is true at the time you are talking (usado para expresser surpresa a respeito de que
algo é verdadeiro no momento em que se fala).

•

Nevertheless ( adv)= nonetheless, in spite of= apesar de= used to indicate that in spite of what has just
been said there is part of the idea which remains true= usado para indicar que apesar de/ a despeito
do que acabou de ser dito parte da ideia pernanece verdadeira.

Even if (conj)=even though=mesmo se, ainda que, embora=used to introduce a clause which contradicts the
main idea= usado para introduzir uma oração que contradiz a ideia principal.
2) O texto da prova diz “Even if the government has made the process slower and costlier than it needed to
be, Brazil will be a big oil exporter by 2020” (Embora/apesar do governo ter tornado processo mais lento e
mais honeroso do que precisava ser, o Brasil tornar-se-á um grande exportador de petróleo por volta de
2020). Assim, a única opção correta é a D.
3) A banca observa que a diretiva da questão não solicita substituição de EVEN IF por outra palavra ou
expressão, o que é solicitado que se assinale o item com o mesmo sentido de EVEN IF.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
1) No texto era preciso disitinguir o usos da palavra “application” para ter sucesso na questão 39. Um
significado é application (ficha de inscrição), outro é application (aplicação financeira).
2) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with applications of valuation
models”=critérios de seleção: candidatos devem ter … familiaridade com aplicações financeiras. A banca
observa que ter familiaridade com aplicações financeiras é um dos critérios exigidos para se competir para o
cargo, portanto, a opção A é incorreta. Além disso, o banco também não está solicitando “applications”
(formulários) sobre modelos de aplicação financeira.
3) O texto diz “The World Bank Group is commited to achieving diversity in terms of gender, nationality,
educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply”= O WBG está
comprometido em atingir a diversidade em termos de gênero, nacionalidade, antecedentes educacionais.
Indivíduos com deficiências são igualmente encorajados a se candidatar/inscrever.
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4) Disability=any permanent physical or mental restriction, injury, illness that affects the way that a person can
live his/her life= qualquer restrição, ferimento, doença física ou mental que afeta a maneira como a pessoa
pode viver sua vida.
Assim, os indivíduos portadores de surdez também estão, claramente, incluídos. A banca observa que a
palavra “disabilities” está no plural no texto da prova. Portanto, a única opção correta é a C.
5) O texto também diz ”Selection Criteria: candidates should have… Familiarity with “management risk” =
critérios de seleção: o candidato de ter familiaridade com “administração de riscos”, ou seja, o que está
disposto na opção B é uma exigência do perfil do possível contratado. O banco não está solicitando
formulários (applications) sobre “administração de riscos”
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Analista Técnico (ANT - Geógrafo)
Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
Houve um erro material na divulgação do gabarito referente a esta questão. A alternativa correta é a “D)
argumentos que justificam a impossibilidade de que o desejo do interlocutor seja realizado.”
Fonte: O próprio texto.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
y=ax+b
Para x=-1 ⇒ y=3
3=-a+b
Para x=1 ⇒ y=7
7=a+b
− =3
+ =7
2b=10
b=5
a=2
y=2x+5
Para x=3 ⇒ y=11
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve equívoco quando da elaboração da questão, podendo afetar o raciocínio dos concursandos em situação
de stress.
O comando da questão deveria ser: “Acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
O comando da questão equivocada foi: “Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa INCORRETA”.
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Apesar do equívoco, referida questão encontra amparo nas normas editalícias, que deixa claro que serão
exigidos conhecimentos a respeito de Bens Públicos e Servidores Públicos.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático (transcrição do Edital)
LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Improbidade Administrativa na Lei nº
8.429/92 (artigos 1º a 13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal.
Para níveis médio-técnico e superior
Constituição Federal: Da Administração Pública (artigos 37 a 41); Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99); Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92 (artigos 1º a
13); Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal. Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração
Pública a modalidade de licitação denominada pregão.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos servidores
públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
A CBTU é uma Sociedade de Economia Mista, cujo capital social pertencente a pessoas físicas e/ou jurídicas do
setor privado pode ser, no máximo, de 20%. Por ser uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério
das Cidades, pertence à Administração Pública Indireta. Portanto, no que couber, deverão ser aplicados os
comandos da Lei. 8112/1990.
A questão foi elaborada tendo por base os itens grifados do Conteúdo Programático, tornando-se
desnecessária a citação expressa de que seriam cobrados conhecimentos sobre a lei 8112/1990.
Ademais a Lei nº 9.784/99, em seu artigo 19, remete à Lei 8.112/1990, conforme transcrito a seguir.
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; DOS SERVIDORES
PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Para níveis médio-técnico e superior
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração
Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração.
Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública.
Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindicância. Tomada de Contas Especial. Cessão e
requisição de servidores.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública;
Disposições gerais; DOS SERVIDORES PÚBLICOS; Da organização dos poderes. Controle Interno e Externo da
Administração Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas da
União e pelo Poder Legislativo. Orçamento público. Noções de administração e de administração pública.
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Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A repetição da palavra agricultura não muda o sentido da frase. Além disso, a resposta em questão está
errada, ou seja, somente configuraria motivo de retificação se a repetição da palavra “agricultura” mudasse o
sentido da frase e a transformasse em verdade.
Fonte: AGRA, N. G.; SANTOS. Agricultura brasileira: situação atual e perspectivas de desenvolvimento. In:
XXXIX Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, 2001, Recife, PE. Competitividade & Globalização:
Impactos Regionais e Locais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural - SOBER, 2001. v.
1. p. 1-10.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Abaixo segues comentários acerca de todas as opções.
A) As taxas de crescimento da população urbana diminuem o seu ritmo de crescimento aceleradamente.
O gráfico mostra que no período de 1960 a 1990 a variação do crescimento foi de 30,9%, correspondendo a
um crescimento médio por decênio de 10,3%. No período de 1990 a 2010 a variação do crescimento foi de
8,8% correspondendo a uma média de 4,4% por decênio. Assim taxa média de crescimento da população
urbana decresceu em mais de 50% no período, o que confirma a afirmação de diminuição acelerada do
crescimento.
A opção está CORRETA.
B) Comparativamente aos anos 70, nos anos 80 houve um aumento da velocidade da urbanização,
provavelmente em função do aumento do êxodo rural.
Pode ser visto no gráfico que comparativamente aos anos 70, houve uma DIMINUIÇÃO da velocidade de
urbanização nos anos 80 (de 11,7% para 5,6%).
Os censos demográficos também apontam uma diminuição do êxodo rural nos anos 80 em relação aos 70.
Assim essa opção está INCORRETA.
C) Os Aglomerados Metropolitanos mantêm a sua grande importância, entretanto, o seu peso no conjunto da
população urbana, e no seu crescimento, têm diminuído, provavelmente, em função do declínio dos níveis de
fecundidade e da redução das migrações.
“Os grandes aglomerados metropolitanos, nas duas últimas décadas, têm reduzido as suas taxas de
crescimento populacional, não só em razão do declínio generalizado das taxas de fecundidade, mas,
principalmente, como consequência da redução do número dos seus imigrantes”. (BRITO, 2006)
A afirmação acima mostra que essa opção está CORRETA.
D) O censo demográfico 2010 mostra uma relativa desconcentração da população urbana, nitidamente
favorável às cidades entre 100 e 500 mil habitantes, principalmente, aquelas fora dos municípios
metropolitanos, que têm sido, provavelmente, um dos destinos preferenciais dos migrantes.
Essa opção de resposta é análoga à anterior. Assim além dos dados amplamente divulgados e estudados do
Censo Demográfico 2010 (IBGE) essa opção também pode ser confirmada pela mesma referencia citada na
questão “C” (BRITO, 2006).
Esta opção está CORRETA.
Fonte:
• BRITO, Fausto. O deslocamento da população brasileira para as metrópoles. Estud. av., São Paulo , v.
20, n. 57, Aug. 2006 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103230

•

40142006000200017&lng=en&nrm=iso>. access on 29 May 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S010340142006000200017
http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/A_urbanizacao_no_brasil.pdf

Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A argumentação considera que existem dois pontos de vista possíveis. Por um lado o Brasil teria sim pouca
expressão na área de serviços, e por outro lado “houve crescimentos nas exportações de serviços de
arquitetura , engenharia e outros bens”.
Dizer que houve crescimento em alguns serviços (ou mesmo que tivesse havido crescimento no total de
serviços exportados) não contradiz o fato de “a participação brasileira” ser ainda “pouco expressiva”.
A opção não levanta questionamentos sobre o crescimento ou diminuição dessa participação, mas sim afirma
de forma clara que a participação do Brasil nesse segmento ainda é pequena.
Fonte: SEBRAE. A Competitividade nos Setores de Comércio, de Serviços e do Turismo no Brasil: Perspectivas
até 2015 pg22/233 http://www.sebrae.com.br/setor/comercio-varejista/gestao-do-varejo/observatorio-dovarejo/Estudo%20Comercio%20e%20Servico%20CNC.pdf
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a tabela abaixo:
quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
1000 m
100 m
10 m
1m
0,1 m
0,01 m
0,001 m
1 km corresponde a 100.000 cm
125 km corresponde a 12.500.000 cm
Na escala do mapa 1cm corresponde a 2.500.000cm
Utilizando regra de três simples temos
1/2.500.000=x/125km
1
x
=
2500000 12500000
2.500.000x = 12.500.000
X = 12.500.000/2.500.000
X = 5 cm
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A pirâmide etária do Brasil em 2010 mostra características de país desenvolvido, com estreitamento da base.
Diminuiu a representatividade da população jovem no total populacional do país. Houve um crescimento no
número de pessoas mais velhas, a partir dos 60 anos, e isso significa alargamento do topo da pirâmide.
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Em resumo, a população brasileira está envelhecendo.
A opção correta é a “B”; “A população brasileira com até 25 anos de idade teve menor representatividade no
total da população brasileira, em 2010, comparativamente aos dados de 2000.”
Fonte:
• http://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=&corhomem
=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180
• http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2011/04/populacao-idosa-no-brasil-cresce-e-diminuinumero-de-jovens-revela-censo
• http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,o-brasil-envelhece-de-acordo-com-o-censo2010,712619,0.htm
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) “Major in” é um phrasal verb (verbo +preposição) cujo significado se obtém mediante a tradução das duas
partículas conjuntamente. O significado da tradução das duas partículas juntas é diplomar-se em nível
superior (universitário). A palavra “major” se for usada sem o “in” refere-se ao estudante (substantivo) que se
gradua, por exemplo: business major, law major (formado em administração,formado em direito). Assim, não
existe dubiedade, a única opção correta é A.
2) A opção C "have previous experience abroad"= ter experência internacional anterior não encontra respaldo
naspistas textuais, uma vez que tal exigência não é apresentada como uma das exigências para os candidatos.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Manutenção de Sistemas e Equipamentos
Metroferroviários: Espec. Manutenção Predial)
Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e Equip. Metroferroviários: Espec.
Elétrica)
Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e Equip. Metroferroviários: Espec.
Eletrônica)
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
ligadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise sintática
deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da preservação da
vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração coordenada,
assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas também”, a
qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não apenas... mas”). A
reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a demanda pela
legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo “pesava” foi
usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação da vida”,
isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil, logo a alternativa apontada no gabarito está correta e o
recurso improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e Equip. Metroferroviários: Espec.
Mecânica)
Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
É importante atentar para o comando da questão, que tratava especificamente do posicionamento do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. O impacto do aquecimento global será "grave,
abrangente e irreversível", segundo um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da
ONU (IPCC, na sigla em inglês) divulgado em 31/03/2014. Autoridades e cientistas reunidos no Japão afirmam
que o documento é a avaliação mais completa já feita sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta.
Integrantes do IPCC dizem que até agora os efeitos do aquecimento são sentidos de forma mais acentuada
pela natureza, mas que haverá um impacto cada vez maior sobre a humanidade. Mudanças climáticas vão
afetar a saúde, a habitação, a alimentação e a segurança da população no planeta, segundo o relatório.
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Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml.

Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Manut. Sist. e Equip. Metroferroviários: Espec.
Metalurgia)
Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 38
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Prejudicado por ausência de fundamentação.

Cargo: Assistente de Manutenção (ASM - Operação de Máquinas e Equipamentos)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
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Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, do processo
de formação da palavra “libertário”, do ponto de vista morfológico. Conforme atestam os gramáticos, entre os
quais se destaca Mauro Ferreira (2011, p. 185), o processo de derivação caracteriza-se pelo acréscimo de
afixos (prefixo e sufixo) a um radical. Nesse processo, os afixos alteram, em parte, o significado do radical, por
isso, quando se isola um radical ou um tema (radical mais vogal temática) de uma palavra, percebe-se que
esse morfema funciona como o elemento significativo comum a uma família de palavras. Isso quer dizer, em
outras palavras, que a palavra “libertário” faz parte, assim como “libertar” e “libertista” de um agrupamento
cujo tema é “liberto” (derivado do latim “libertus”). Sendo assim, a afirmação da alternativa “D”, apontada
como gabarito para esta questão, está correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita que classifique do ponto de vista sintático, o sujeito do verbo “viver”,
destacado num trecho do texto “A reconstrução da democracia”. Nota-se que, a esse verbo, foi acrescida a
palavra “se”, a qual pode desempenhar funções sintáticas diferentes, entre elas “índice de indeterminação do
sujeito” e “partícula apassivadora”. Um caminho possível para se chegar a uma conclusão a respeito da
natureza morfológica dessa palavra é analisar sintaticamente todo o trecho. Então, percebe-se que “Viveu-se”
funciona como núcleo do predicado, o qual ainda é composto por mais dois elementos de natureza adverbial,
no caso, um temporal (“nesse tempo”) e outro modal (“sob a imposição de atos institucionais”), os quais
apresentam, por causa de sua natureza, mobilidade na oração (ou “sob a imposição de atos institucionais,
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viveu-se nesse tempo”; ou “nesse tempo, sob a imposição de atos institucionais, viveu-se”; ou ainda “viveu-se,
sob a imposição de atos institucionais, nesse tempo”). Sendo assim, não há sintagma algum funcionando como
sujeito, o que inviabiliza a hipótese da palavra “se” funcionar como “partícula apassivadora” e a consolida
morfologicamente como “índice de indeterminação do sujeito”. Logo, a alternativa “D” apontada como
gabarito para esta questão está correta e o recurso improcedente, porque, nesse contexto, o verbo “viver” é
adequadamente classificado como verbo intransitivo acompanhado de um índice de indeterminação do
sujeito.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Ato Institucional n° 5 foi citado pelo articulista no sexto parágrafo, linha 25 (“Viveu-se nesse tempo sob a
imposição de atos institucionais, como o AI-5 [...]”), com a finalidade de exemplificar as imposições
institucionais que ocorrerem durante esse período no Brasil. O recurso, portanto, é improcedente.
Fonte: COSTA, Marcos de. A reconstrução da democracia. Folha de São Paulo, abr., 2014.
Questão: 15
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção B.
O comando desta questão solicita reconhecer a afirmação incorreta entre as alternativas sugeridas para
resposta e o recurso está procedente, já que a palavra destacada do texto para análise (“salvaguarda”) é
classificada, quanto à acentuação gráfica, como paroxítona, o que não contradiz a afirmação da alternativa
apontada no gabarito (“Ela é paroxítona, e como termina em a, não é acentuada, pois paroxítonas com essa
terminação não recebem acento gráfico.”). Em razão da presença da palavra “incorreta” no enunciado,
portanto, o gabarito desta questão é a alternativa “B” (“Ela é oxítona, e como termina em a não é acentuada,
pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico.”), porque, do ponto de vista fonológico, a
palavra “salvaguarda” não se classifica como oxítona, mas sim como paroxítona (penúltima sílaba tônica,
contada da direita para a esquerda), portanto, o recurso está procedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apenas a reta que une os pontos S e T representa uma função decrescente conforme indicado a seguir:
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Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas: 15
Linha 2 - > soma das horas : 16
Logo na linha 3 a soma das horas da 17, então tem-se que:
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. Como, por exemplo, os dados referentes ao comando da questão que
informava que a maioria dos entrevistados discorda, total ou parcialmente, 82,1%, de que mulher que é
agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar
Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/para-65-mulher-com-roupa-que-mostra-corpo-merece-ser-atacada12006214
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda as manifestações de modo geral e todas as alternativas estão se referindo a um todo deste
importante processo político-social brasileiro que se generalizou em todo o país em junho de 2013. A
afirmativa III deve ser considerada incorreta, pois se tornou uma praxe expulsar os representantes de
partidos, muitas vezes até com violência nas manifestações. Desta forma, historicamente entende-se que
nenhum partido político, da situação ou oposição, de direita ou de esquerda, capitalizou os atos ou pôde dizer
em conjunto com a massa que expressava o sentimento dos participantes dos protestos. Há diversos registros,
em várias cidades do Brasil, em que partidários políticos foram hostilizados, obrigados a abaixar bandeiras.
Entre as palavras de ordem das manifestações tinham “políticos não me representam” ou “o povo unido não
precisa de partido”. Todos que declararam apoio e disseram participar fizeram isso sem consentimento ou
conhecimento dos demais integrantes dos manifestos ou completamente distantes dos atos. Obviamente se
acredita que os partidos estejam infiltrados nos movimentos, até suspeita-se de patrocínio financeiro, mas
não podemos dizer que houve vinculação direta ou liderança pública destes partidos políticos. Fonte:
Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.80-81.
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Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,
motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador” é a única
VERDADEIRA. Este equipamento é considerado como a principal forma de armazenamento em um
computador onde os dados não são pedidos quando ocorre a queda de energia.
As demais afirmativas são FALSAS pelos motivos expostos a seguir:
II) SCSI não é considerado um tipo de memória RAM. Este é um tipo utilizado para Disco Rígido
III) O hardware responsável por realizar a conversão do sinal digital em analógico (vice-versa) é o modem,
equipamento utilizado para promover a conexão com a internet.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.hardware.com.br/termos/disco-rigido
• http://www.infoescola.com/informatica/memoria-ram/
• http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_p8.htm

Cargo: Assistente Operacional (ASO - Condução de Veículos Metroferroviários)
Questão: 01
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não há relação entre os argumentos de recursão e a questão indicada. Além disso, nota-se também a ausência
de fundamentação ou solicitação nas argumentações, portanto, o recurso está, nesse caso, prejudicado.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “D” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da afirmação
correta, tendo como fundamento básico conceitos pertinentes à análise sintática, entre os quais cabe destacar
a distinção entre as definições de “frase” e “oração”. Conforme atestam os gramáticos, entre eles Roberto de
Melo Mesquita, uma frase é qualquer enunciado que pode ou não ser constituído por verbo (frase nominal e
frase verbal). Por outro lado, para ser classificada como frase verbal ou, simplesmente “oração”, o enunciado
tem que estar organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Além disso, nota-se que cada oração só
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pode ser constituída por um único verbo ou uma única locução verbal. A presença de mais de um verbo ou
mais de uma locução verbal caracteriza construções classificadas sintaticamente como “período composto”, o
qual também sobre desdobramento, podendo ser classificado como coordenado ou subordinado. Com base,
então, nessa distinção entre os conceitos de “frase” e “oração”, nota-se que o trecho destacado está
constituído por quatro verbos (perpetuar, disseminar, atrasar e comprometer), o que permite afirmar, do
ponto de vista sintático, que se trata de um período composto por quatro orações. Sendo assim, o recurso
está improcedente, já que a alternativa “A” apontada como gabarito para esta questão está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento de uma das funções sintáticas que pode ser
desempenhada pela palavra “que”. Para isso, basta substituí-la por outra palavra capaz de exercer a mesma
função sintática (no caso, o pronome relativo “o qual”, flexionado no masculino, plural) e perceber que esse
conectivo está retomando informações anteriormente expressas (pressões, prisões, ameaças e abusos de toda
a espécie – abateram-se sobre seus quadros). Então, somente a alternativa “D” explicita adequadamente a
função sintática desempenhada pela palavra destaca. O recurso, portanto, está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a transformação da voz passiva analítica para voz passiva sintética.
Conforme atestam os gramáticos, a voz passiva sintética é uma forma resultante de uma síntese, na qual se
usa a palavra “se”, classificada, morfologicamente, como “partícula apassivadora”. Sendo assim, apenas a
alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, evidencia adequadamente a transposição da
forma analítica “é sabido” para a forma sintética “sabe-se”. O recurso, portanto, está improcedente, já que o
enunciado esclarece que se deve identificar no trecho destacado do texto a locução verbal na voz passiva
analítica para, em seguida, reconhecer a alternativa em que há transposição adequada para a voz passiva
sintética.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso está improcedente, já que em momento algum do texto o articulista se coloca a favor de regimes
ditatoriais. Pelo contrário, defende uma posição oposta, isto é, a democracia. Então, apenas alternativa “B”
contempla uma análise adequada do ponto de vista político do articulista, portanto, o gabarito para esta
questão é a alternativa “B”.
Fonte: COSTA, Marcos de. A reconstrução da democracia. Folha de São Paulo, abr., 2014.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apenas a reta que une os pontos S e T representa uma função decrescente conforme indicado a seguir:

Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
M=C*(1+J)N
405=c*(1+0,5)3
405=c*3,375
C=405/3,375
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C=120
Resposta: c
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha
1
->
soma
das
horas
:
Linha 2 - > soma das horas : 16
Logo na linha 3 a soma das horas é 17, então tem-se que:
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Utilizando a lei de formação da seqüência, acha-se para 0≤1° termo≤2
1° TERMO 2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
0
1
1
3
5
11
21
43
1
3
5
11
21
43
85
171
2
5
9
19
37
75
149
299
A única alternativa pode ser um termo da seqüência é 37.
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A CNV foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves
violações de direitos humanos ocorridos entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. O foco
principal do trabalho desta comissão está nos delitos da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Ela não
possui poder constituído legalmente para efetuar prisões ou condenações.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil ao
conseguir identificar os dados. Como, por exemplo, os dados referentes ao comando da questão que
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informava que a maioria dos entrevistados discorda, total ou parcialmente, 82,1%, de que mulher que é
agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar.
Fonte:
http://oglobo.globo.com/pais/para-65-mulher-com-roupa-que-mostra-corpo-merece-ser-atacada12006214
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A emenda constitucional proposta por Dante de Oliveira (PMDB-MT) que propunha as eleições diretas para
presidente teve a maioria de 298 votos, mas precisava de dois terços de votos, ou seja, 320, portanto, não foi
aprovada. Desta forma, foi realizada uma eleição indireta com a vitória de Tancredo Neves para a presidência
da República. O comando da questão busca exatamente o conhecimento de que não se tratava de uma
emenda aprovada, mas sim de uma proposta que não chegou a ser aprovada. Ao complementar o enunciado à
alternativa correta, tal situação torna-se explícita.
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, p.328.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda as manifestações de modo geral e todas as alternativas estão se referindo a um todo deste
importante processo político-social brasileiro que se generalizou em todo o país em junho de 2013. A
afirmativa III deve ser considerada incorreta, pois se tornou uma praxe expulsar os representantes de
partidos, muitas vezes até com violência nas manifestações. Desta forma, historicamente entende-se que
nenhum partido político, da situação ou oposição, de direita ou de esquerda, capitalizou os atos ou pôde dizer
em conjunto com a massa que expressava o sentimento dos participantes dos protestos. Há diversos registros,
em várias cidades do Brasil, em que partidários políticos foram hostilizados, obrigados a abaixar bandeiras.
Entre as palavras de ordem das manifestações tinham “políticos não me representam” ou “o povo unido não
precisa de partido”. Todos que declararam apoio e disseram participar fizeram isso sem consentimento ou
conhecimento dos demais integrantes dos manifestos ou completamente distantes dos atos. Obviamente se
acredita que os partidos estejam infiltrados nos movimentos, até suspeita-se de patrocínio financeiro, mas
não podemos dizer que houve vinculação direta ou liderança pública destes partidos políticos. Discutir a
presença da violência ou não nos protestos do Passe Livre torna-se necessário, pois uma pequena busca de
reportagens da época comprovam claramente a informação e a própria reação da sociedade brasileira a forma
como a polícia paulista tratou os manifestantes é o resultado do quão chocantes foram as cenas divulgadas
amplamente em todo o país.
Fonte:
• Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.80-81.
• http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/brasil-se-acostumou-a-repreender-com-violencia-osprotestos-diz-mpl,4a7eb02da478f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão foi muito claro ao estabelecer uma associação entre a figura e o segundo relatório do
IPCC e solicitar que destacasse à alternativa que complementaria um apontamento do relatório. Esta
afirmação expressou o conteúdo global do relatório onde se conclui que o impacto do aquecimento global
será "grave, abrangente e irreversível", segundo um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
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Climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês) divulgado em 31/03/2014. A palavra apontar, no sentido de
indicar, busca a escolha de uma alternativa que representa um destaque significativo e fundamental do
relatório que, neste caso, é alertar para os perigos futuros do aquecimento global e suas consequências.
Autoridades e cientistas reunidos no Japão afirmam que o documento é a avaliação mais completa já feita
sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. Integrantes do IPCC dizem que até agora os efeitos do
aquecimento são sentidos de forma mais acentuada pela natureza, mas que haverá um impacto cada vez
maior sobre a humanidade. Mudanças climáticas vão afetar a saúde, a habitação, a alimentação e a segurança
da população no planeta, segundo o relatório. As matérias apresentadas no recurso (G1 e Uol) em momento
algum contradizem as informação apontada como correta na questão, enfatizando a inconsistência de
algumas das afirmativas que realmente estavam incorretas e, em momento algum, nas duas matérias, foi
afirmado que os problemas resultantes das mudanças climáticas estão sendo mais acentuados nas polos do
planeta. Inclusive há menções mais específicas a regiões tropicais e áridas do planeta.
Fonte:
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml
• http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/04/relatorio-da-onu-ve-acoes-contra-mudanca-climaticacomo-insuficientes.html
• http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/03/31/principais-pontos-do-quintorelatorio-do-ipcc-sobre-mudancas-climaticas.htm
• http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/portuguese/ar4-wg1-spm.pdf
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para alterar o modo de exibição de uma planilha para tela inteira é na guia Exibir, no grupo
Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, clique em Tela Inteira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/alternar-para-o-modo-de-exibicao-de-tela-inteira-ounormal-HP001217050.aspx
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A caixa de texto é um objeto que pode ser incluído para adicionar e destacar elementos de texto. No Word
2007 o procedimento para adicionar este recurso é clicar na guia Inserir e no grupo Texto clicar na opção Caixa
de Texto.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/adicionar-ou-excluir-uma-caixa-de-textoHA010230259.aspx
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a alternativa indicada como correta pelo gabarito e a D (A lei
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando, dentre
outros, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública). Incorreta a alternativa C, já que “somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
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cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Logo, a lei específica poderá
criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.
Esclarece-se, por fim, que a regra da exigibilidade de licitação, amparada no art. 37, XXI da CRFB, comporta
exceções, como se verifica na literalidade do texto constitucional: “ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
(...)”.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
a) (v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional, para
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra e para pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
b) ( v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação, e para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
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[...]
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
[...]
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
c) (v ) O Estado poderá intervir em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Base Legal: CF/1988 - Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...];
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
[...]
d) ( v ) O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Base Legal: CF/1988 - Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
[...]
§ 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
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Exame comparativo das alternativas.
a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Senado
Federal compõe-se de representantes do povo. (alternativa falsa)
Base Legal: CF/1988:
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.
b) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
c) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil.
d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição
do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial
vigente.

Cargo: Assistente Operacional (ASO - Controle de Movimento de Veículos Metroferroviários)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
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brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, do processo
de formação da palavra “libertário”, do ponto de vista morfológico (conhecimento, devidamente, previsto no
conteúdo programático). Conforme atestam os gramáticos, entre os quais se destaca Mauro Ferreira (2011, p.
185), o processo de derivação caracteriza-se pelo acréscimo de afixos (prefixo e sufixo) a um radical. Nesse
processo, os afixos alteram, em parte, o significado do radical, por isso, quando se isola um radical ou um
tema (radical mais vogal temática) de uma palavra, percebe-se que esse morfema funciona como o elemento
significativo comum a uma família de palavras. Isso quer dizer, em outras palavras, que a palavra “libertário”
faz parte, assim como “libertar” e “libertista” de um agrupamento cujo tema é “liberto” (derivado do latim
“libertus”). Sendo assim, a afirmação da alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, está
correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da afirmação
correta, tendo como fundamento básico conceitos pertinentes à análise sintática, entre os quais cabe destacar
a distinção entre as definições de “frase” e “oração”. Conforme atestam os gramáticos, entre eles Roberto de
Melo Mesquita, uma frase é qualquer enunciado que pode ou não ser constituído por verbo (frase nominal e
frase verbal). Por outro lado, para ser classificada como frase verbal ou, simplesmente “oração”, o enunciado
tem que estar organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Além disso, nota-se que cada oração só
pode ser constituída por um único verbo ou uma única locução verbal. A presença de mais de um verbo ou
mais de uma locução verbal caracteriza construções classificadas sintaticamente como “período composto”, o
qual também sobre desdobramento, podendo ser classificado como coordenado ou subordinado. Com base,
então, nessa distinção entre os conceitos de “frase” e “oração”, nota-se que o trecho destacado está
constituído por quatro verbos (perpetuar, disseminar, atrasar e comprometer), o que permite afirmar, do
ponto de vista sintático, que se trata de um período composto por quatro orações. Sendo assim, o recurso
está improcedente, já que a alternativa “A” apontada como gabarito para esta questão está correta.
Fonte:
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FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a transformação da voz passiva analítica para voz passiva sintética
(conhecimento morfológico previsto no edital – classes de palavras). Conforme atestam os gramáticos, a voz
passiva sintética é uma forma resultante de uma síntese, na qual se usa a palavra “se”, classificada,
morfologicamente, como “partícula apassivadora” acoplada ao verbo principal que constitui a locução verbal
da voz apassiva analítica (no caso, deve também se transferir o tempo e modo do verbo auxiliar para a forma
verbal – verbo principal – resultante da transformação na voz passiva sintética). Sendo assim, apenas a
alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, evidencia adequadamente a transposição da
forma analítica “é sabido” para a forma sintética “sabe-se”. O recurso, portanto, está improcedente, já que o
enunciado esclarece que se deve identificar no trecho destacado do texto a locução verbal na voz passiva
analítica para, em seguida, reconhecer a alternativa em que há transposição adequada para a voz passiva
sintética.
Fonte: FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso está improcedente, já que em momento algum do texto o articulista se coloca a favor de regimes
ditatoriais. Pelo contrário, defende uma posição oposta, isto é, a democracia. Então, apenas alternativa “B”
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contempla uma análise adequada do ponto de vista político do articulista, portanto, o gabarito para esta
questão é a alternativa “B”.
Fonte: COSTA, Marcos de. A reconstrução da democracia. Folha de São Paulo, abr., 2014.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apenas a reta que une os pontos S e T representa uma função decrescente conforme indicado a seguir:

Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão se refere ao item do edital: RAIZ DE UMA FUNÇÃO DO 1º GRAU.
Justificativa:
4=a.0+b
b=4
3=-a+4
a=1
f(x)=x+4
raiz: x=-4
Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão se refere ao item do edital: FUNÇÃO COMPOSTA.
f(g(x))=f(x+5)=2(x+5)-4=2x+6
2x+6=0
x=-3
Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão se refere ao item do edital: FUNÇÃO INVERSA.
f(x)=y=ax+b
Inversa de f(x):
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x=ay+b
ay=x-b
y=x/a –b/a
_O ponto (2,5) pertence a inversa, assim:
5=2/a – b/a
_O ponto (3,0) pertence a inversa, assim:
0=3/a – b/a
b/a=3/a
b=3
Cálculo de a:
5=2/a – b/a
5=2/a – 3/a
5=-1/a
a=-1/5
A função f(x) é portanto: f(x)=y=ax+b =-x/5+3
Cálculo da raiz de f(x):
-x/5 +3=0
-x/5=-3
-x=-15
x=15
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
M=C*(1+J)N
405=c*(1+0,5)3
405=c*3,375
C=405/3,375
C=120
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas: 15
Linha 2 - > soma das horas: 16
Logo na linha 3 a soma das horas é 17.
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Utilizando a lei de formação da seqüência, acha-se para 0≤1° termo≤2
1° TERMO 2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
0
1
1
3
5
11
21
43
1
3
5
11
21
43
85
171
2
5
9
19
37
75
149
299
A única alternativa pode ser um termo da seqüência é 37
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A CNV foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves
violações de direitos humanos ocorridos entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. O foco
principal do trabalho desta comissão está nos delitos da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Ela não
possui poder constituído legalmente para efetuar prisões ou condenações.
Fonte:
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
• http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado da questão não diz que o show aconteceu no dia do trabalho, mas que foi realizado em
comemoração ao dia do trabalho. Vale ressaltar que o fato ocorreu na noite do dia 30 de abril, quando
ocorreu no Riocentro um show em homenagem ou em comemoração ao Dia do Trabalhador.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. Como, por exemplo, os dados referentes ao comando da questão que
informava que a maioria dos entrevistados discorda, total ou parcialmente, 82,1%, de que mulher que é
agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar.
Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/para-65-mulher-com-roupa-que-mostra-corpo-merece-ser-atacada12006214
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. O dado mais comentado do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) sobre a violência contra as mulheres, que foi a afirmação “mulheres que usam roupas que
mostram o corpo merecem ser atacadas”, estava errado. Uma semana após a divulgação da pesquisa levar a
uma avalanche de reações desde a presidente Dilma Rousseff a artistas populares, o órgão informou que 26%
dos brasileiros, e não 65%, concordam, total ou parcialmente, com a afirmação.O Ipea é ligado à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência.
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,ipea-corrige-pesquisa-sobre-abuso-contramulheres,1149437,0.htm
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A emenda constitucional proposta por Dante de Oliveira (PMDB-MT) que propunha as eleições diretas para
presidente teve a maioria de 298 votos, mas precisava de dois terços de votos, ou seja, 320, portanto, não foi
aprovada. Desta forma, foi realizada uma eleição indireta com a vitória de Tancredo Neves para a presidência
da República. O comando da questão busca exatamente o conhecimento de que não se tratava de uma
emenda aprovada, mas sim de uma proposta que não chegou a ser aprovada. Ao complementar o enunciado à
alternativa correta, tal situação torna-se explícita.
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, p.328.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda as manifestações de modo geral e todas as alternativas estão se referindo a um todo deste
importante processo político-social brasileiro que se generalizou em todo o país em junho de 2013. A
afirmativa III deve ser considerada incorreta, pois se tornou uma praxe expulsar os representantes de
partidos, muitas vezes até com violência nas manifestações. Desta forma, historicamente entende-se que
nenhum partido político, da situação ou oposição, de direita ou de esquerda, capitalizou os atos ou pôde dizer
em conjunto com a massa que expressava o sentimento dos participantes dos protestos. Há diversos registros,
em várias cidades do Brasil, em que partidários políticos foram hostilizados, obrigados a abaixar bandeiras.
Entre as palavras de ordem das manifestações tinham “políticos não me representam” ou “o povo unido não
precisa de partido”. Todos que declararam apoio e disseram participar fizeram isso sem consentimento ou
conhecimento dos demais integrantes dos manifestos ou completamente distantes dos atos. Obviamente se
acredita que os partidos estejam infiltrados nos movimentos, até suspeita-se de patrocínio financeiro, mas
não podemos dizer que houve vinculação direta ou liderança pública destes partidos políticos. Discutir a
presença da violência ou não nos protestos do Passe Livre torna-se necessário, pois uma pequena busca de
reportagens da época comprovam claramente a informação e a própria reação da sociedade brasileira a forma
como a polícia paulista tratou os manifestantes é o resultado do quão chocantes foram as cenas divulgadas
amplamente em todo o país.
Fonte:
• Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.80-81.
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http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/brasil-se-acostumou-a-repreender-com-violencia-osprotestos-diz-mpl,4a7eb02da478f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão solicitava que “De acordo com os apontamentos do mapa sobre o impacto do
aquecimento global no planeta NÃO é correto afirmar”. Ou seja, era para analisar as justificativas com base
exclusivamente no mapa apresentado na questão. A região apontada no mapa com projeções de impacto de
degelo é a Groelândia, no Atlântico norte e a região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul. O Ártico
não recebe indicação e a Antártica nem aparece no mapa apresentado na questão. Nos territórios da Rússia e
do Canadá não há nenhum indicação, portanto, a afirmativa deve ser considerada correta, visto que a análise
era para ser baseada exclusivamente no mapa.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão foi muito claro ao estabelecer uma associação entre a figura e o segundo relatório do
IPCC e solicitar que destacasse à alternativa que complementaria um apontamento do relatório. Esta
afirmação expressou o conteúdo global do relatório onde se conclui que o impacto do aquecimento global
será "grave, abrangente e irreversível", segundo um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês) divulgado em 31/03/2014. A palavra apontar, no sentido de
indicar, busca a escolha de uma alternativa que representa um destaque significativo e fundamental do
relatório que, neste caso, é alertar para os perigos futuros do aquecimento global e suas consequências.
Autoridades e cientistas reunidos no Japão afirmam que o documento é a avaliação mais completa já feita
sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. Integrantes do IPCC dizem que até agora os efeitos do
aquecimento são sentidos de forma mais acentuada pela natureza, mas que haverá um impacto cada vez
maior sobre a humanidade. Mudanças climáticas vão afetar a saúde, a habitação, a alimentação e a segurança
da população no planeta, segundo o relatório. As matérias apresentadas no recurso (G1 e Uol) em momento
algum contradizem as informação apontada como correta na questão, enfatizando a inconsistência de
algumas das afirmativas que realmente estavam incorretas e, em momento algum, nas duas matérias, foi
afirmado que os problemas resultantes das mudanças climáticas estão sendo mais acentuados nas polos do
planeta. Inclusive há menções mais específicas a regiões tropicais e áridas do planeta.
Fonte:
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml
• http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/04/relatorio-da-onu-ve-acoes-contra-mudanca-climaticacomo-insuficientes.html
• http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/03/31/principais-pontos-do-quintorelatorio-do-ipcc-sobre-mudancas-climaticas.htm
• http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/portuguese/ar4-wg1-spm.pdf
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Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para alterar o modo de exibição de uma planilha para tela inteira é na guia Exibir, no grupo
Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, clique em Tela Inteira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/alternar-para-o-modo-de-exibicao-de-tela-inteira-ounormal-HP001217050.aspx
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online da ferramenta em questão (MICROSOFT) a função CONT.SE é utilizada no Microsoft
Office Excel 2007 com a finalidade de calcular o número de células não vazias em um intervalo que atende aos
critérios especificados no argumento da função.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx#BMmath_and_trigonometry_functions
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,
motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador” é a única
VERDADEIRA. Este equipamento é considerado como a principal forma de armazenamento em um
computador onde os dados não são pedidos quando ocorre a queda de energia.
As demais afirmativas são FALSAS pelos motivos expostos a seguir:
II) SCSI não é considerado um tipo de memória RAM. Este é um tipo utilizado para Disco Rígido
III) O hardware responsável por realizar a conversão do sinal digital em analógico (vice-versa) é o modem,
equipamento utilizado para promover a conexão com a internet.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.hardware.com.br/termos/disco-rigido
• http://www.infoescola.com/informatica/memoria-ram/
• http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_p8.htm
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. A conduta descrita no enunciado da questão amolda-se perfeitamente ao tipo penal
incriminador previsto no art. 320 do CP, in verbis:
Condescendência criminosa
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente:
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.
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Ressalta, por oportuno, que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Fonte: Código Penal
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a alternativa indicada como correta pelo gabarito e a D (A lei
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando, dentre
outros, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública). Incorreta a alternativa C, já que “somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Logo, a lei específica poderá
criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.
Esclarece-se, por fim, que a regra da exigibilidade de licitação, amparada no art. 37, XXI da CRFB, comporta
exceções, como se verifica na literalidade do texto constitucional: “ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
(...)”.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
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e) (v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional, para
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra e para pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
f) ( v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação, e para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
[...]
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
[...]
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
g) (v ) O Estado poderá intervir em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Base Legal: CF/1988 - Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...];
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
[...]
h) ( v ) O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Base Legal: CF/1988 - Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
[...]
§ 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
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Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Senado
Federal compõe-se de representantes do povo. (alternativa falsa)
Base Legal: CF/1988:
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.
f) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
g) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil.
h) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição
do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (alternativa verdadeira)
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Base Legal: CF/1988:
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial
vigente.
Questão: 40
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por não corresponder à questão ora mencionada.

Cargo: Assistente Operacional (ASO - Manobra)
Questão: 03
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não há relação entre os argumentos de recursão e a questão indicada. Além disso, nota-se também a ausência
de fundamentação ou solicitação nas argumentações, portanto, o recurso está, nesse caso, prejudicado.
Questão: 06
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não há fundamentação ou solicitação na argumentação, portanto, o recurso está, nesse caso, prejudicado.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento de uma das funções sintáticas que pode ser
desempenhada pela palavra “que”. Para isso, basta substituí-la por outra palavra capaz de exercer a mesma
função sintática (no caso, o pronome relativo “o qual”, flexionado no masculino, plural) e perceber que esse
conectivo está retomando informações anteriormente expressas (pressões, prisões, ameaças e abusos de toda
a espécie – abateram-se sobre seus quadros). Então, somente a alternativa “D” explicita adequadamente a
função sintática desempenhada pela palavra destaca. O recurso, portanto, está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
259

“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a transformação da voz passiva analítica para voz passiva sintética
(conhecimento morfológico previsto no edital – classes de palavras). Conforme atestam os gramáticos, a voz
passiva sintética é uma forma resultante de uma síntese, na qual se usa a palavra “se”, classificada,
morfologicamente, como “partícula apassivadora” acoplada ao verbo principal que constitui a locução verbal
da voz apassiva analítica (no caso, deve também se transferir o tempo e modo do verbo auxiliar para a forma
verbal – verbo principal – resultante da transformação na voz passiva sintética). Sendo assim, apenas a
alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, evidencia adequadamente a transposição da
forma analítica “é sabido” para a forma sintética “sabe-se”. O recurso, portanto, está improcedente, já que o
enunciado esclarece que se deve identificar no trecho destacado do texto a locução verbal na voz passiva
analítica para, em seguida, reconhecer a alternativa em que há transposição adequada para a voz passiva
sintética.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão se refere ao item do edital: RAIZ DE UMA FUNÇÃO DO 1º GRAU.
Justificativa:
4=a.0+b
b=4
3=-a+4
a=1
f(x)=x+4
raiz: x=-4
Resposta: A
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
M=C*(1+J)N
405=c*(1+0,5)3
405=c*3,375
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C=405/3,375
C=120
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas: 15
Linha 2 - > soma das horas: 16
Logo na linha 3 a soma das horas é 17.
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: c
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Utilizando a lei de formação da seqüência, acha-se para 0≤1° termo≤2
1° TERMO 2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
0
1
1
3
5
11
21
43
1
3
5
11
21
43
85
171
2
5
9
19
37
75
149
299
A única alternativa pode ser um termo da seqüência é 37
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A CNV foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves
violações de direitos humanos ocorridos entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. O foco
principal do trabalho desta comissão está nos delitos da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Ela não
possui poder constituído legalmente para efetuar prisões ou condenações.
Fonte:
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
• http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não pode se esquecer que a afirmativa vem precedida de um enunciado (da questão) onde já esclarece que o
tema tratado nas afirmativas dizem respeito a Comissão Nacional da Verdade. Portanto, caso fosse tratada
outra comissão nas afirmativas, ai, sim, seria necessário a Banca identifica-la corretamente. Sustentando a
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afirmação, temos a informação fundamentada de que três pessoas que participaram da estrutura repressiva
do regime militar admitiram que torturaram ou viram outros agentes torturando presos, em audiências
realizadas pelas comissões. Esses depoimentos são relevantes porque contrariam o discurso oficial dos
militares, que ora negam que houvesse tortura, ora afirmam que eram casos isolados. O relato mais
importante foi o do coronel reformado do Exército Paulo Malhães. Não só ele confessou que torturou, matou
e ocultou cadáveres de presos políticos, como também contou que as práticas eram de conhecimento dos
altos escalões das Forças Armadas.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. Como, por exemplo, os dados referentes ao comando da questão que
informava que a maioria dos entrevistados discorda, total ou parcialmente, 82,1%, de que mulher que é
agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar.
Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/para-65-mulher-com-roupa-que-mostra-corpo-merece-ser-atacada12006214
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda as manifestações de modo geral e todas as alternativas estão se referindo a um todo deste
importante processo político-social brasileiro que se generalizou em todo o país em junho de 2013. A
afirmativa III deve ser considerada incorreta, pois se tornou uma praxe expulsar os representantes de
partidos, muitas vezes até com violência nas manifestações. Desta forma, historicamente entende-se que
nenhum partido político, da situação ou oposição, de direita ou de esquerda, capitalizou os atos ou pôde dizer
em conjunto com a massa que expressava o sentimento dos participantes dos protestos. Há diversos registros,
em várias cidades do Brasil, em que partidários políticos foram hostilizados, obrigados a abaixar bandeiras.
Entre as palavras de ordem das manifestações tinham “políticos não me representam” ou “o povo unido não
precisa de partido”. Todos que declararam apoio e disseram participar fizeram isso sem consentimento ou
conhecimento dos demais integrantes dos manifestos ou completamente distantes dos atos. Obviamente se
acredita que os partidos estejam infiltrados nos movimentos, até suspeita-se de patrocínio financeiro, mas
não podemos dizer que houve vinculação direta ou liderança pública destes partidos políticos. Discutir a
presença da violência ou não nos protestos do Passe Livre torna-se necessário, pois uma pequena busca de
reportagens da época comprovam claramente a informação e a própria reação da sociedade brasileira a forma
como a polícia paulista tratou os manifestantes é o resultado do quão chocantes foram as cenas divulgadas
amplamente em todo o país.
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.80-81.
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/brasil-se-acostumou-a-repreender-com-violencia-os-protestos-dizmpl,4a7eb02da478f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão solicitava que “De acordo com os apontamentos do mapa sobre o impacto do
aquecimento global no planeta NÃO é correto afirmar”. Ou seja, era para analisar as justificativas com base
exclusivamente no mapa apresentado na questão. A região apontada no mapa com projeções de impacto de
degelo é a Groelândia, no Atlântico norte e a região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul. O Ártico
não recebe indicação e a Antártica nem aparece no mapa apresentado na questão. Nos territórios da Rússia e
do Canadá não há nenhum indicação, portanto, a afirmativa deve ser considerada correta, visto que a análise
era para ser baseada exclusivamente no mapa.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml
Questão: 31
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por não corresponder à questão ora mencionada.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para alterar o modo de exibição de uma planilha para tela inteira é na guia Exibir, no grupo
Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, clique em Tela Inteira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/alternar-para-o-modo-de-exibicao-de-tela-inteira-ounormal-HP001217050.aspx
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,
motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador” é a única
VERDADEIRA. Este equipamento é considerado como a principal forma de armazenamento em um
computador onde os dados não são pedidos quando ocorre a queda de energia.
As demais afirmativas são FALSAS pelos motivos expostos a seguir:
II) SCSI não é considerado um tipo de memória RAM. Este é um tipo utilizado para Disco Rígido
III) O hardware responsável por realizar a conversão do sinal digital em analógico (vice-versa) é o modem,
equipamento utilizado para promover a conexão com a internet.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.hardware.com.br/termos/disco-rigido
• http://www.infoescola.com/informatica/memoria-ram/
• http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_p8.htm
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Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. A conduta descrita no enunciado da questão amolda-se perfeitamente ao tipo penal
incriminador previsto no art. 320 do CP, in verbis:
Condescendência criminosa
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente:
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.
Ressalta, por oportuno, que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
Fonte: Código Penal
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a alternativa indicada como correta pelo gabarito e a D (A lei
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando, dentre
outros, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública). Incorreta a alternativa C, já que “somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Logo, a lei específica poderá
criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.
Esclarece-se, por fim, que a regra da exigibilidade de licitação, amparada no art. 37, XXI da CRFB, comporta
exceções, como se verifica na literalidade do texto constitucional: “ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
(...)”.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
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Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
i) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Senado
Federal compõe-se de representantes do povo. (alternativa falsa)
Base Legal: CF/1988:
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.
j) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
k) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil.
l) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição
do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial
vigente.
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Cargo: Assistente Operacional (ASO - Operação de Estação)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apenas a reta que une os pontos S e T representa uma função decrescente conforme indicado a seguir:

Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
M=C*(1+J)N
405=c*(1+0,5)3
405=c*3,375
C=405/3,375
C=120
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas: 15
Linha 2 - > soma das horas: 16
Logo na linha 3 a soma das horas da 17, então tem-se que:
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas: 15
Linha 2 - > soma das horas: 16
Logo na linha 3 a soma das horas da 17, então tem-se que:
2:01+5:19+x=17:00
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7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. O dado mais comentado do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) sobre a violência contra as mulheres, que foi a afirmação “mulheres que usam roupas que
mostram o corpo merecem ser atacadas”, estava errado. Uma semana após a divulgação da pesquisa levar a
uma avalanche de reações desde a presidente Dilma Rousseff a artistas populares, o órgão informou que 26%
dos brasileiros, e não 65%, concordam, total ou parcialmente, com a afirmação.O Ipea é ligado à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência.
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,ipea-corrige-pesquisa-sobre-abuso-contramulheres,1149437,0.htm
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda as manifestações de modo geral e todas as alternativas estão se referindo a um todo deste
importante processo político-social brasileiro que se generalizou em todo o país em junho de 2013. A
afirmativa III deve ser considerada incorreta, pois se tornou uma praxe expulsar os representantes de
partidos, muitas vezes até com violência nas manifestações. Desta forma, historicamente entende-se que
nenhum partido político, da situação ou oposição, de direita ou de esquerda, capitalizou os atos ou pôde dizer
em conjunto com a massa que expressava o sentimento dos participantes dos protestos. Há diversos registros,
em várias cidades do Brasil, em que partidários políticos foram hostilizados, obrigados a abaixar bandeiras.
Entre as palavras de ordem das manifestações tinham “políticos não me representam” ou “o povo unido não
precisa de partido”. Todos que declararam apoio e disseram participar fizeram isso sem consentimento ou
conhecimento dos demais integrantes dos manifestos ou completamente distantes dos atos. Obviamente se
acredita que os partidos estejam infiltrados nos movimentos, até suspeita-se de patrocínio financeiro, mas
não podemos dizer que houve vinculação direta ou liderança pública destes partidos políticos. Discutir a
presença da violência ou não nos protestos do Passe Livre torna-se necessário, pois uma pequena busca de
reportagens da época comprovam claramente a informação e a própria reação da sociedade brasileira a forma
como a polícia paulista tratou os manifestantes é o resultado do quão chocantes foram as cenas divulgadas
amplamente em todo o país.
Fonte:
• Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.80-81.
• http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/brasil-se-acostumou-a-repreender-com-violencia-osprotestos-diz-mpl,4a7eb02da478f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão solicitava que “De acordo com os apontamentos do mapa sobre o impacto do
aquecimento global no planeta NÃO é correto afirmar”. Ou seja, era para analisar as justificativas com base
exclusivamente no mapa apresentado na questão. A região apontada no mapa com projeções de impacto de
degelo é a Groelândia, no Atlântico norte e a região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul. O Ártico
não recebe indicação e a Antártica nem aparece no mapa apresentado na questão. Nos territórios da Rússia e
do Canadá não há nenhum indicação, portanto, a afirmativa deve ser considerada correta, visto que a análise
era para ser baseada exclusivamente no mapa.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_ipcc_relatorio_dg.shtml
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para alterar o modo de exibição de uma planilha para tela inteira é na guia Exibir, no grupo
Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, clique em Tela Inteira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/alternar-para-o-modo-de-exibicao-de-tela-inteira-ounormal-HP001217050.aspx
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a ajuda online da ferramenta em questão (MICROSOFT) a função CONT.SE é utilizada no Microsoft
Office Excel 2007 com a finalidade de calcular o número de células não vazias em um intervalo que atende aos
critérios especificados no argumento da função.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/lista-de-funcoes-de-planilha-por-categoriaHP010079186.aspx#BMmath_and_trigonometry_functions
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,
motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador” é a única
VERDADEIRA. Este equipamento é considerado como a principal forma de armazenamento em um
computador onde os dados não são pedidos quando ocorre a queda de energia.
As demais afirmativas são FALSAS pelos motivos expostos a seguir:
II) SCSI não é considerado um tipo de memória RAM. Este é um tipo utilizado para Disco Rígido
III) O hardware responsável por realizar a conversão do sinal digital em analógico (vice-versa) é o modem,
equipamento utilizado para promover a conexão com a internet.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.hardware.com.br/termos/disco-rigido
• http://www.infoescola.com/informatica/memoria-ram/
• http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_p8.htm
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Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a alternativa indicada como correta pelo gabarito e a D (A lei
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando, dentre
outros, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública). Incorreta a alternativa C, já que “somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Logo, a lei específica poderá
criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.
Esclarece-se, por fim, que a regra da exigibilidade de licitação, amparada no art. 37, XXI da CRFB, comporta
exceções, como se verifica na literalidade do texto constitucional: “ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
(...)”.
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
a) (v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional, para
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra e para pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
I - manter a integridade nacional;
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II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
b) ( v ) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação, e para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
Base Legal: CF/1988 - Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
[...]
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
[...]
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
c) (v ) O Estado poderá intervir em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Base Legal: CF/1988 - Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...];
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
[...]
d) ( v ) O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Base Legal: CF/1988 - Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
[...]
§ 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão retirada da Constituição Federal de 1988, com amparo em conteúdo programático constante do
Edital conforme partes destacadas em transcrição efetuada a seguir.
Trata-se de questão da disciplina de Administração Pública e não do tópico Legislação. Portanto, recursos que
alegaram que referida questão não encontra amparo no Edital não possuem fundamento, por estarem se
referindo ao conteúdo de Legislação e não ao conteúdo de Administração Pública.
Conteúdo Programático do Edital.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS, EXCETO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO)
[...]
Para níveis médio-técnico e superior
Para nível médio
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Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais.
Responsabilidade Civil da Administração.
Administração Pública e a Constituição Federal: Dos princípios fundamentais; Dos direitos e garantias
fundamentais; Da organização do estado; Da organização político administrativa; Da União; Dos Estados
federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção; Da administração pública; Dos Servidores
Públicos; Da organização dos poderes. Orçamento público. Noções de Administração Pública. Administração
Geral.
Exame comparativo das alternativas.
a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Senado
Federal compõe-se de representantes do povo. (alternativa falsa)
Base Legal: CF/1988:
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.
b) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
c) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil.
d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição
do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (alternativa verdadeira)
Base Legal: CF/1988:
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial
vigente.
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Cargo: Assistente Operacional (ASO - Segurança Metroferroviária)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “A” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
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Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apenas a reta que une os pontos S e T representa uma função decrescente conforme indicado a seguir:

Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
M=C*(1+J)N
405=c*(1+0,5)3
405=c*3,375
C=405/3,375
C=120
Resposta: c
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Linha 1 -> soma das horas : 15
Linha 2 - > soma das horas : 16
Logo na linha 3 a soma das horas da 17.
2:01+5:19+x=17:00
7:20+x=17:00
X=17:00-7:20
X=9:40
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Utilizando a lei de formação da seqüência, acha-se para 0≤1° termo≤2
1° TERMO 2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
0
1
1
3
5
11
21
43
1
3
5
11
21
43
85
171
2
5
9
19
37
75
149
299
A única alternativa pode ser um termo da seqüência é 37
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A CNV foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves
violações de direitos humanos ocorridos entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. O foco
principal do trabalho desta comissão está nos delitos da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Ela não
possui poder constituído legalmente para efetuar prisões ou condenações.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_cluster.shtml
http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que naõ fica difícil
conseguir identificar os dados. Como, por exemplo, os dados referentes ao comando da questão que
informava que a maioria dos entrevistados discorda, total ou parcialmente, 82,1%, de que mulher que é
agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar.
Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/para-65-mulher-com-roupa-que-mostra-corpo-merece-ser-atacada12006214
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gráfico recebeu tratamento especial para sua adaptação ao preto e branco, de forma que proporcionou
condições claras de identificação dos dados que, inclusive, estavam dispostos de uma forma bastante
equacionada em termos de espaço, com acompanhamento de números, de forma que não fica difícil
conseguir identificar os dados. O dado mais comentado do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) sobre a violência contra as mulheres, que foi a afirmação “mulheres que usam roupas que
mostram o corpo merecem ser atacadas”, estava errado. Uma semana após a divulgação da pesquisa levar a
uma avalanche de reações desde a presidente Dilma Rousseff a artistas populares, o órgão informou que 26%
dos brasileiros, e não 65%, concordam, total ou parcialmente, com a afirmação.O Ipea é ligado à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência.
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Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,ipea-corrige-pesquisa-sobre-abuso-contramulheres,1149437,0.htm
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,
motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador” é a única
VERDADEIRA. Este equipamento é considerado como a principal forma de armazenamento em um
computador onde os dados não são pedidos quando ocorre a queda de energia.
As demais afirmativas são FALSAS pelos motivos expostos a seguir:
II) SCSI não é considerado um tipo de memória RAM. Este é um tipo utilizado para Disco Rígido
III) O hardware responsável por realizar a conversão do sinal digital em analógico (vice-versa) é o modem,
equipamento utilizado para promover a conexão com a internet.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.hardware.com.br/termos/disco-rigido
• http://www.infoescola.com/informatica/memoria-ram/
• http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_p8.htm

Cargo: Médico do Trabalho (MDT)
Questão: 01
Recurso Procedente. Questão anulada.
Trecho destacado no enunciado: “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
“B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que
estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.”
As expressões “havendo condição”, “sendo condição” e “como condição” produzem efeito de sentido
equivalente no contexto, indicando a condição necessária para a obtenção de financiamentos.
Fonte:
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
• O próprio texto.

Questão: 06
Recurso Procedente. Gabarito alterado para opção D.
A alternativa correta para esta questão está indicada pela opção "D", opção indicada pelo gabarito preliminar.
A partir de um erro material, o gabarito foi alterado, todavia o enunciado do item III. O plural de “indiscutível”
é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em “sustentáveis”. é
claro ao afirmar que os vocábulos a serem analisados deveriam ser o "plural " de indiscutível, ou seja,
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"indiscutíveis" e "sustentáveis". Deste modo, a mesma regra de acentuação aplica-se aos dois: paroxítonas
terminadas em ditongo. Sendo assim estão corretos os itens I e III, sendo correta a alternativa "D".
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão anulada.
Por se tratar de crime funcional, dispõe a doutrina que o delito de concussão só pode ter como sujeito ativo
funcionário público. Deste modo, embora o tipo penal disponha que a exigência de vantagem indevida possa
ocorrer “fora da função ou antes de assumi-la”, exige-se ao menos que o agente tenha sido nomeado para o
cargo, embora não empossado. A esse repeito dispõe a doutrina que “a concussão pode ser cometida no
horário de descanso, e também no período de férias ou licença do funcionário público, ou mesmo antes de sua
posse, desde que já tenha sido nomeado para o cargo público” (MASSON, Cleber: 2014). Logo, incorreta a
tipificação do crime de concussão.
Do mesmo, não há que se indicar como correta a alternativa que conclui pela atipicidade da conduta por
ausência de posse, pois, como dito acima, esta não é condição necessária à consumação do delito. Em razão
do exposto e por não haver alternativa que atenda corretamente ao enunciado, decide-se pela anulação da
questão.
Fonte: Código Penal.
Questão: 40
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por ausência de pedido.

Cargo: Técnico de Enfermagem do Trabalho (TEN.)
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Cálculo do valor sem desconto:
90/100.x=54,72
9x=547,7
x=60,8
Igualando os produtos comprados com o valor total, tem-se que:
0,4(6x)+0,4(3x+1)+0,8(2x-0,5)+3x+3x+2+4x-2=60,8
2,4x+1,2x+0,4+1,6x-0,4+10x=60,8
15,2x=60,8
x= R$4,00
Como o preço do refrigerante é x, logo ele custa R$4,00.
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 17
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O estudo das doenças relacionadas ao trabalho é a definição da etiologia destas doenças, ou seja, dimensionar
até que ponto o trabalho interfere ou pode interferir como provocador de agravo à saúde.
Para saber a forma como o trabalho contribui para o aparecimento de determinada doença, é necessário
analisar grupos de indivíduos expostos a determinado risco e verificar se esses grupos que apresentam
determinado agravo à saúde é diferente dos outros grupos que não estão expostos àquele risco, excluindo a
particularidade individual. A questão tem resposta coerente com o enunciado.
Fonte CARVALHO, G. M. et al. Enfermagem do Trabalho. São Paulo: EPU, 2001.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O tétano é uma infecção aguda e grave, causada pela toxina do bacilo tetânico (Clostridium tetani), que entra
no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e não é transmitido de um indivíduo para o outro.
A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano. A limpeza do ferimento com
água e sabão e debridamento profundo se necessário é uma medida profilática. Em caso de ferimento
profundo, é necessário aplicar a vacina se a última dose foi já mais de 5 anos. Este procedimento que deve ser
adotado para a profilaxia do tétano não muda em relação aos calendários vacinais, não sendo necessário
especificar na questão a condição atual do calendário de vacinação do trabalhador.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso, 8ª ed. revisada. Brasília,
2010.

Cargo: Técnico de Gestão (TGE - Administração)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
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o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• Http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• Http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• Fiorin; platão. Para entender o texto. São paulo: ática, 1991.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “A” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação de um dos argumentos usados pelo articulista para sustentar
a opinião defendida no texto. Nota-se que ele se posiciona contrariamente aos regimes ditatoriais. Sendo
assim, defende uma posição política a favor da democracia. Então, apenas alternativa “A” explicita
adequadamente um dos argumentos citados pelo articulista para defender sua tese de que a democracia
possibilita o “[...] desenvolvimento político, socioeconômico e cultural”.
Fonte: FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
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•
•

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a transformação da voz passiva analítica para voz passiva sintética
(conhecimento morfológico previsto no edital – classes de palavras). Conforme atestam os gramáticos, a voz
passiva sintética é uma forma resultante de uma síntese, na qual se usa a palavra “se”, classificada,
morfologicamente, como “partícula apassivadora” acoplada ao verbo principal que constitui a locução verbal
da voz apassiva analítica (no caso, deve também se transferir o tempo e modo do verbo auxiliar para a forma
verbal – verbo principal – resultante da transformação na voz passiva sintética). Sendo assim, apenas a
alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, evidencia adequadamente a transposição da
forma analítica “é sabido” para a forma sintética “sabe-se”. O recurso, portanto, está improcedente, já que o
enunciado esclarece que se deve identificar no trecho destacado do texto a locução verbal na voz passiva
analítica para, em seguida, reconhecer a alternativa em que há transposição adequada para a voz passiva
sintética.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
2.39=2.19683=39366
Como o número 39366 começa com a letra T então o 10º termo desta seqüência é 39366 T.
Resposta: D
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Analisando pela regra de três, tem-se:
baldes
tempo
pressão
5
220
1 (y)
22
X
3 (4y)
Se o número de baldes aumenta o tempo aumenta (diretamente proporcional)
Se a pressão aumenta o tempo diminui (inversamente proporcional)
Logo, a operação pode-se expressar pela seguinte igualdade:
220/x=5/22*4y/y
220/x=5/22*4
220/x=20/22
20x=4840
x=242
242segundos = 4 minutos e 2 segundos
Resposta: C
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Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.

Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Como João sempre fala a verdade, ele não pode ter chegado em 1° já que ele disse:
“Eu sou Antônio”
Mas também não pode ter chegado em segundo já que ele disse:
“ João é quem chegou em 1°”
Logo ele chegou em terceiro. Sendo assim Carlos chegou em primeiro (afirmação de João) e Antônio em
segundo.
Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda conhecimentos sobre a seleção de múltiplos arquivos no Windows 7, discutindo sobre as
afirmativas abaixo:
Afirmativa I é VERDADEIRA, pois, para selecionar um grupo de arquivos consecutivos , é necessário clicar no
primeiro item, manter a tecla shift pressionada e clicar no último item.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, para selecionar vários arquivos não consecutivos, é necessário manter a
tecla Ctrl pressionada e clicar em cada um dos itens a serem selecionados.
A afirmativa III é FALSA, pois, o procedimento para limpar a seleção de arquivos é apenas clicar em uma área
em branco da janela.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/select-multiple-files-folders#1TC=windows-7
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) a função “SE” espera como argumentos:
Teste_lógico, valor_se_verdadeiro e valor_se_falso.
O primeiro indica o teste lógico a ser realizado, o segundo o valor que será retornado caso a condição seja
satisfeita e o terceiro o valor que será retornado caso a condição não seja verdadeira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.co m/pt-br/excel-help/funcao-se-HP010342586.aspx?CTT=1
Questão: 21
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal instaurada.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O fato de não haver a transcrição do inteiro teor do artigo não torna a alternativa
incorreta, tampouco restringe seu alcance, vez que a informações ali contidas estão em perfeita consonância
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com o disposto na lei de improbidade administrativa. Observe-se que a alternativa D está incorreta, vez que a
autoridade administrativa não tem poderes para decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado,
competindo-lhe, todavia, representar ao Ministério público para a adoção das medidas cabíveis (art. 7º)
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
No mérito, o recurso é igualmente improcedente, já que o Código Penal equipara o chegue a documento
público para fins de tipificação da conduta prevista no art. 297, in vebis:
Falsificação de documento público
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro:
(...)
§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade
paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial,
os livros mercantis e o testamento particular.
Fonte: Código Penal
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente.
O recurso apenas corrobora o gabarito divulgado. Nos termos do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável (...)”.
Fonte: Lei 8.666/93
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
CF/1988
CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
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Questão: 29
Recurso Procedente. Questão anulada.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
a) O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia hidráulica são bens
da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
b) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definições legais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
c) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não pertencem mais à União, haja vista terem passado a
ser propriedade privada dos indígenas a partir do momento que referidas terras passaram a ser
consideradas reservas indígenas. Por isso, eles podem legalmente aliená-las.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão versa sobre as atividades primárias da atividade logística.
O comando da questão solicita que seja assinalada alternativa que contenha as atividades primárias da
atividade logística que impactam consideravelmente nos custos logísticos e no nível de serviço ao cliente.
Segundo Pozo (2004) e Ballou (2006), a atividade logística é concebida com base em duas grandes ações que
denominadas de atividades primárias ou principais e atividades de apoio ou de suporte.
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Por atividades primárias, entende-se que são atividades fundamentais para a obtenção dos objetivos logísticos
relacionados ao custo e ao nível de serviço que o mercado deseja. Ainda são consideradas primárias pelo fato
de contribuir com a maior parcela do custo total da logística e são essenciais para a coordenação e
cumprimento das tarefas relacionadas à logística. São elas: transportes, manutenção de estoques e
processamento de pedidos. (POZO, 2004; BALLOU, 2006)
Logo, o enunciado da questão pede que se identifique a alternativa que contenha as atividades que são
fundamentais ou impactam consideravelmente nos custos logísticos e no nível de serviço ao cliente e não
solicita que atividades são atividades iniciais no processo de logística. Portanto, somente uma alternativa é a
correta, conforme as considerações acima.
Por atividades de apoio ou de suporte entendem-se as atividades consideradas adicionais que servem para dar
suporte ao desempenho das atividades primárias ou principais. São elas: armazenagem, manuseio de
materiais, embalagem, suprimentos, planejamento e sistema de informação. (POZO, 2004; BALLOU, 2006).
Logo, embalagem e armazenamento são atividades de apoio ou de suporte da atividade logística.
Portanto, a alternativa correta é a letra D) Processamento de pedidos, manutenção de estoques e transporte.
Fonte:
• BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2006.
• POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2004.
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão versa sobre as ferramentas do composto de marketing, mais especificamente sobre as ferramentas
do composto de comunicação ou composto promocional.
O comando da questão solicita que seja assinalada alternativa que contenha uma das ferramentas relacionada
às atividades do composto de comunicação.
Conforme explicitado por Kotler (2000), Las Casas (2006) e Cobra (1992, 2009), as ferramentas do composto
de comunicação são:
a) propaganda;
b) promoção de vendas;
c) relações públicas ou assessoria de imprensa;
d) vendas pessoais (que possui o mesmo significado que “força de vendas”);
e) marketing direto.
Analisando cada um dos itens expressos nas demais alternativas da questão, à luz dos autores citados
anteriormente, observa-se que rotulagem, embalagem e estabelecimento da marca são ferramentas
associadas às atividades do composto de produto.
Portanto, a alternativa correta é a letra C) Vendas pessoais.
Fonte:
• COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.
• Administração de marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
• KOTLER, Philip. Administração de marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
• LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e aplicações à
realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.
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Cargo: Técnico de Gestão (TGE - Contabilidade)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento de uma das funções sintáticas que pode ser
desempenhada pela palavra “que”. Para isso, basta substituí-la por outra palavra capaz de exercer a mesma
função sintática (no caso, o pronome relativo “o qual”, flexionado no masculino, plural) e perceber que esse
conectivo está retomando informações anteriormente expressas (pressões, prisões, ameaças e abusos de toda
a espécie – abateram-se sobre seus quadros). Então, somente a alternativa “D” explicita adequadamente a
função sintática desempenhada pela palavra destaca. O recurso, portanto, está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
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Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Utilizando a versão 11 do navegador Internet Explorer o procedimento para definir a página da CBTU como
inicial no navegador em questão é selecionar a guia Geral, no campo “Home Page” clicar no botão Usar Atual e
clicar no botão Ok para confirmar o procedimento.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/internet-explorer/48029-internet-explorer-como-mudar-a-paginainicial-do-navegador.htm
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O fato de não haver a transcrição do inteiro teor do artigo não torna a alternativa
incorreta, tampouco restringe seu alcance, vez que a informações ali contidas estão em perfeita consonância
com o disposto na lei de improbidade administrativa. Observe-se que a alternativa D está incorreta, vez que a
autoridade administrativa não tem poderes para decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado,
competindo-lhe, todavia, representar ao Ministério público para a adoção das medidas cabíveis (art. 7º)
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
No mérito, o recurso é igualmente improcedente, já que o Código Penal equipara o chegue a documento
público para fins de tipificação da conduta prevista no art. 297, in vebis:
Falsificação de documento público
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro:
(...)
§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade
paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial,
os livros mercantis e o testamento particular.
Fonte: Código Penal
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso apenas corrobora o gabarito divulgado. Nos termos do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável (...)”.
Fonte: Lei 8.666/93
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
CF/1988
CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
Questão: 29
Recurso Procedente. Questão anulada.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
e) O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia hidráulica são bens
da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
f) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definições legais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
g) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, são bens da União.
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Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
h) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não pertencem mais à União, haja vista terem passado a
ser propriedade privada dos indígenas a partir do momento que referidas terras passaram a ser
consideradas reservas indígenas. Por isso, eles podem legalmente aliená-las.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Lei 8.666 de 1993 estabelece que:
Art. 19
Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de
dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes
regras:
I — avaliação dos bens alienáveis;
II — comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;
*III — adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.*
(Redação dada pela Lei n° 8.883/94)
A alternativa “adoção de procedimento licitatório” está incorreta porque a lei estabelece que é somente sob a
modalidade de concorrência ou leilão, portanto, teria que ter a complementação conforme contida na
alternativa: “adoção de procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão”.
Dação em pagamento é a extinção de uma obrigação consistente no pagamento da dívida mediante a entrega
de um objeto diverso daquele convencionado. Nesses termos, o devedor transfere ao credor da obrigação um
bem imóvel que é de sua propriedade.
Fonte: Itens I, II e III do Art. 19, Seção VI, Capítulo I, Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns.
Os procedimentos licitatórios são estabelecidos através do Art. IV – Item V , da Lei 10.520/20002, que diz: “o
prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8
(oito) dias úteis;”
Essa lei vem atender ao Princípio da Publicidade, que é mais um vetor da Administração Pública, e diz respeito
à obrigação de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos
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jurídicos como um todo. Isso dá transparência e confere a possibilidade de qualquer pessoa questionar e
controlar toda a atividade administrativa que deve representar o interesse público.
Fonte: Item V – Art. IV - Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

Cargo: Técnico de Gestão (TGE - Informática)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 06
Recurso Prejuicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não há fundamentação ou solicitação na argumentação, portanto, o recurso está, nesse caso, prejudicado.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
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Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) O texto diz ”This special $45 ticket offer, a savings of $35 per ticket” = esta entrada especial por $45 oferece
uma economia de $35 por entrada/bilhete. Assim, 45+35=80, o que corresponde à opção A (eighty dollars
each=oitenta dolares cada). A banca não encontra respaldo para anulação, uma vez que a palavra "teatro"
citada no texto recursal não tem qualquer influencia sobre a compreensão ou linha raciocínio exigida para a
resposta à questão.
2) O texto diz ”This special $45 ticket offer, a savings of $35 per ticket” = esta entrada especial por $45 oferece
uma economia de $35 por entrada/bilhete. Assim, 45+35=80, o que corresponde à opção A (eighty dollars
each=oitenta dolares cada).
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) As opções para a escolha:
• Play=a piece of fiction/reality which is intended to be performed in a theater=peça (teatral)
• Office=escritório
• Concert=musical presentation characterized by the playing of an orchestra without acting
performances=apresentação musical caracterizada porexecução musical por orquestra sem
performances de representação (sem atores)
• Building=edifício
2) Observa-se que a palavra que designa “jogo”em inglês é “game”, a qual também é amplamente utilizada,
com o mesmo significado, em português. Assim, "play" não significa "jogo"; existe o verbo "to play" que
significa, entre outras coisas, "jogar". A banca ressalta que a diretiva da questão continha os artigos "a/an"
deixando claro que todas as opções apresentadas tratavam-se de substantivos, afastando a ideia de verbo que
poderia contaminar as opções.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Enquanto a execução de uma instrução em processadores de 6ª geração é dividida em 11 etapas, nos
processadores de 7ª geração a execução de uma instrução é dividida em 20 etapas.
Fonte: TORRES, G. - Hardware: curso completo – 4ª ed. – Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil Editora, 2001 pág. 203
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Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Impressoras de página: Existem vários tipos de impressoras de páginas. O tipo mais conhecido é a impressora
a laser, que utiliza um feixe laser para marcar, em um cilindro fotossensível, os pontos onde o toner deverá ser
impresso no papel.
Fonte: TORRES, G. - Hardware: curso completo – 4ª ed. – Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil Editora, 2001 pág. 986
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os processadores Pentium III podem ser encontrados em duas versões de barramento externo, 100MHz e
133MHz, e em duas versões de cache de memória: 512 KB operando na metade da frequência de operação do
processador ou 256 KB operando na mesma frequência de operação interna do processador.
Fonte: TORRES, G. - Hardware: curso completo – 4ª ed. – Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil Editora, 2001 pág. 190
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A tecla de atalho a ser acionada para que o sistema carregue em Modo de Segurança é a tecla F8. Ao apertar a
tecla F8 um Menu de Opções Avançadas do Windows aparecerá, com as seguintes mensagens:
Menu de Opções Avançadas do Windows
Selecione uma opção:
Modo Seguro
Modo de Segurança com Rede
Modo de Segurança com Prompt de comando
[...]
Fonte: MACFEDRIES, P. - O mais completo guia sobre o Windows XP – São Paulo: Berkeley, 2002Pág. 420
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. O fato de não haver a transcrição do inteiro teor do artigo não torna a alternativa
incorreta, tampouco restringe seu alcance, vez que a informações ali contidas estão em perfeita consonância
com o disposto na lei de improbidade administrativa. Observe-se que a alternativa D está incorreta, vez que a
autoridade administrativa não tem poderes para decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado,
competindo-lhe, todavia, representar ao Ministério público para a adoção das medidas cabíveis (art. 7º)
Fonte: Lei 8.429/92
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Inicialmente destaca-se que o assunto abordado na questão encontra amparo no conteúdo programático do
cargo, especificamente no item “Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Código Penal”.
No mérito, o recurso é igualmente improcedente, já que o Código Penal equipara o chegue a documento
público para fins de tipificação da conduta prevista no art. 297, in vebis:
Falsificação de documento público
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Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro:
(...)
§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal,
o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis
e o testamento particular.
Fonte: Código Penal
Questão: 39
Recurso Procedente. Questão anulada.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
i) O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia hidráulica são bens
da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
j) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definições legais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
k) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
l) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não pertencem mais à União, haja vista terem passado a
ser propriedade privada dos indígenas a partir do momento que referidas terras passaram a ser
consideradas reservas indígenas. Por isso, eles podem legalmente aliená-las.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
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Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho (TSE)
Questão: 01
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Não há relação entre os argumentos de recursão e a questão indicada. Além disso, nota-se também a ausência
de fundamentação ou solicitação na argumentação, portanto, o recurso está, nesse caso, prejudicado.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comado desta questão solicita o reconhecimento dos referentes textuais das duas palavras destacadas no
enunciado “ali” e “onde” (no caso, posto 6 e cruzamento da av. Atlântica com a rua Joaquim Nabuco). Então,
percebe-se que ambas retomam informações espaciais, isto é, relacionadas ao lugar onde o fato ocorreu.
Sendo assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “B” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a verificação da veracidade das afirmações I, II e III. Nota-se, então, que, no
trecho I, há três verbos (“chega”, “dizendo” e “há”) e, no trecho dois, dois verbos (“acreditava” e “deteria”),
logo a primeira afirmação está correta. Em seguida, ao se analisar a função do vocábulo “que” nos dois
trechos, percebe-se que ele está desempenhando o mesmo papel sintático, conjunção integrante. Nesse caso,
a palavra “que” foi usada para ligar orações subordinadas substantivas, então, a afirmação II também está
correta. Por outro lado, se o vocábulo “que” está desempenhando sintaticamente a função de conjunção
integrante, ele não pode retomar informações anteriormente expressas, pois essa função é exercida pelo
pronome relativo. Conclui-se que estão corretas, apenas, as afirmações I e II (alternativa B), portanto o
recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “A”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
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•

MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação do processo de formação da palavra “invencidos”. Então,
nota-se inicialmente a diferenciação entre os dois processos de formação de palavras morfologicamente
categorizados em derivação e composição. No processo de derivação, pode-se, por exemplo, acrescentar
prefixos e sufixos a um único radical para formar outras palavras (derivadas dele), com significados
parcialmente diferentes. Já, no processo de composição, juntam-se dois radicais, para formação de novas
palavras. No caso da palavra “invencidos”, nota-se que há apenas um radical (venc-) ao qual foram acrescidos
prefixo e sufixo, a fim de formar uma palavra nova. Portanto, o recurso está improcedente, já que a
alternativa correta é a letra “D”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a complementação da identificação do turno de fala de cada um dos dois
personagens. Nota-se, então que as perguntas são feitas pela filha do enunciador, a qual não consegue
compreender a situação. Por isso, ela relaciona o fato a outros acontecimentos que também reúnem grande
quantidade de pessoas nas ruas (no caso, carnaval e copa do mundo). Então, somente a alternativa “A”
explicita o complemento da alternância dos turnos de fala adequadamente, o qual foi iniciado no próprio
enunciado, portanto o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : B
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para o numerador tem-se que:
-x+9≥0
-x ≥-9
x≤9
Par o denominador tem-se que:
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x-5>0
x>5
Assim o domínio da função é: D(f)={x∈ ℝ|5<x≤9}
O domínio inclui os seguintes números inteiros: 6,7,8 e 9
Soma=6+7+8+9=30
Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso de visualização de impressão é utilizado para a ferramenta exibir como o documento será impresso.
Este recurso é muito útil para efetuar testes de impressão evitando o desperdício de papel.
De acordo com a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para visualizar a impressão do documento é “Ferramentas , selecionar Imprimir e clicar em
Visualização de Impressão”.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/print-webpages#ie=ie-11
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta quatro funções a serem utilizadas na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 e questiona
a única que NÃO retorna o valor 10. Dentre as alternativas apresentadas a única que não retorna valor 10 é
=MÉDIA(20;10), pois, internamente ela soma os valores 20+10 = 30 e divide pela quantidade de parâmetros
informados (2) logo o resultado será 15.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente.
Segundo o art. 2º da lei 9784/99, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fonte. Lei 9.784/99
295

Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso improcedente. As razões recursais apenas corroboram a alternativa indicada no gabarito preliminar.
Fonte: Lei 8429/92
Questão: 29
Recurso Procedente. Questão anulada.
Questão elaborada em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988, conforme transcrição a
seguir.
a) O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia hidráulica são bens
da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
b) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definições legais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
c) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, são bens da União.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não pertencem mais à União, haja vista terem passado a
ser propriedade privada dos indígenas a partir do momento que referidas terras passaram a ser
consideradas reservas indígenas. Por isso, eles podem legalmente aliená-las.
Base legal: CF/1988. Art. 20. São bens da União:
[...]
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
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Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a apostila Noções de Higiene Ocupacional e Segurança do Trabalho – UNIFEI, deve-se agir
primeiramente na fonte na tentativa de neutralizar o risco no geral, caso seja impossível, deve-se então tentar
neutralizar durante a trajetória, criando-se obstáculos, e finalmente no trabalhador para garantia de proteção
total a um determinado risco, utilizando-se EPI, por exemplo. A resposta correta é a alternativa A conforme
indica o gabarito.
Fonte: Apostila: Noções de Higiene Ocupacional e Segurança do Trabalho – UNIFEI – Curso de Capacitação
para Servidores – Carlos Henrique Silveira – Rosimeire de O. Silvério Garrett - página: 70
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Esses riscos citados estão localizados nos grupos 5 e 4, respectivamente da TABELA I. O primeiro como Riscos
de Acidentes, cor azul e o segundo como Riscos Ergonômicos, cor amarelo, nos termos da Portaria nº 25/1994.
Na página 829 no item 2 – etapas de elaboração de mapa de riscos, na letra “b” diz: “identificar os riscos
existentes no local analisado, conforme a classificação da tabela I que aparece na página 830 do Manual:
Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO. Assim fica
evidenciado que a questão encaixa-se tanto no conteúdo programático “elaboração de mapas de risco” como
no “Normas Regulamentadoras e legislação de segurança do trabalho” confirmando-se o assunto abordado.
Fonte:
• Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO.
• TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS, DE ACORDO COM A
SUA NATUREZA E A PADRONIZAÇÃO DAS CORES CORRESPONDENTES. - página: 830
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Acidente durante a execução de ordem fora do local da empresa é considerado AT, as demais opções não são,
confirmando-se assim o gabarito apresentado.
Fonte: Apostila: Noções de Higiene Ocupacional e Segurança do Trabalho – UNIFEI – Curso de Capacitação
para Servidores – Carlos Henrique Silveira – Rosimeire de O. Silvério Garrett – página: 32
Questão: 38
Recurso Procedente. Questão anulada.
No artigo: NR-32 UMA REALIDADE NA ÁREA HOSPITALAR de Gilmara Fagundes no item RISCOS ERGONÔMICOS
encontra-se: “Segundo Araújo (2003), a ergonomia é a ciência que estuda a adaptação do ser humano ao
trabalho procurando adaptar as condições de trabalho às características físicas e limitações individuais do ser
humano.” Hoje a NR 17- Ergonomia já apresenta no item 17.1. “Esta Norma Regulamentadora visa a
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente”.
De qualquer forma a questão 38 apresentou de forma equivocada o enunciado ao retratar também a
expressão: “Indique qual desses “aspectos” NÃO é tratado dentro da ergonomia” onde deveria ter utilizado
“Indique qual desses “aspectos” NÃO é tratado dentro dos riscos ergonômicos”, portanto a citada questão
deve ser anulada, já que as alternativas de respostas correspondem exatamente aos RISCOS ERGONÔMICOS,
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tendo sua única exceção a alternativa A) Arranjo físico inadequado que é exatamente um RISCO DE ACIDENTE,
conforme apresentado na TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS,
DE ACORDO COM A SUA NATUREZA E A PADRONIZAÇÃO DAS CORES CORRESPONDENTES - página: 830 do livro
Segurança e Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO.
Fonte: TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS, DE ACORDO COM A
SUA NATUREZA E A PADRONIZAÇÃO DAS CORES CORRESPONDENTES - página: 830 do livro Segurança e
Medicina do Trabalho – 73ª edição - EDITORA ATLAS S.A – 2014 – SÃO PAULO.

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Desenhista Projetista)
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No enunciado desta questão, distinguem-se dois recursos de marcação temporal (fala concomitante à situação
de produção e instalação de um ponto de referência temporal no próprio texto). Daí, deve-se perceber que o
autor usa boa parte dos verbos flexionados no presente, porque instalou, logo no título, um ponto de
referência temporal (1964). Então, a temporalidade dos fatos não está ancorada na situação de produção do
texto (momento atual, data da publicação), mas sim num momento histórico, especificado, no título, pelo
autor do texto. Logo, a alternativa correta é a letra “C”, já que as demais situam inadequadamente o fato
relatado tanto no momento de produção do texto (“A” e “D”) como também no futuro (“B”), sugerindo que
ele ainda venha a acontecer, portanto, o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação do processo de formação da palavra “invencidos”. Então,
nota-se inicialmente a diferenciação entre os dois processos de formação de palavras morfologicamente
categorizados em derivação e composição. No processo de derivação, pode-se, por exemplo, acrescentar
prefixos e sufixos a um único radical para formar outras palavras (derivadas dele), com significados
298

parcialmente diferentes. Já, no processo de composição, juntam-se dois radicais, para formação de novas
palavras. No caso da palavra “invencidos”, nota-se que há apenas um radical (venc-) ao qual foram acrescidos
prefixo e sufixo, a fim de formar uma palavra nova. Portanto, o recurso está improcedente, já que a
alternativa correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : b
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Somente a alternativa D apresenta os termos coerentes de acordo com o enunciado, as demais,
improcedentes. De acordo com a Apostila Desenho Técnico I – CEFET/ MG - página 28: “RUPTURAS são
representações convencionais utilizadas para o DESENHO de peças que, devido ao seu cumprimento,
necessitam ser ENCURTADAS para melhor aproveitamento do espaço no desenho.” As outras conjunções de
termos não se aplicam, confirmando então o gabarito.
Fonte: Apostila Desenho Técnico I – CEFET/ MG - página 28
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todas as afirmativas estão corretas, procedentes. “As normas brasileiras NBRs estabelecem a convenção,
utilizadas também em outros países, em que considera o objeto a representar envolvido por um cubo. O
objeto é projetado sobre cada uma das seis faces do cubo e, em seguida, o cubo é aberto ou planificado,
obtendo-se assim as seis vistas essenciais” conforme mostrado no livro Desenho Arquitetônico – Gildo A.
Montenegro – 4ª edição – Editora Blucher – página:46. Quanto as hachuras, existem tabelas que mostram os
diversos tipos de materiais mais usualmente utilizados. Fica assim confirmado o gabarito que aponta a
alternativa A como correta.
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Fonte: Desenho Arquitetônico – Gildo A. Montenegro – 4ª edição – Editora Blucher – página:46
Questão: 34
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra C.
O corte parcial só pode ocorrer em peças simétricas. (FALSO) norma 10067/1995
O corte total em desvio é também conhecido como corte composto. (VERDADEIRO)
O meio corte só pode ocorrer em peças assimétricas. (FALSO) norma 10067/1995
A linha de corte mostra a direção do corte e as setas mostram o sentido em que as peças foram observadas.
(VERDADEIRO) norma 6492/94
Logo a resposta correta é a alternativa “C” (F, V, F, V) e não a “A” como mostra o gabarito.
Questão: 35
Recurso procedente. Questão anulada.
De acordo com Apostila Desenho Técnico II – CEFET/ MG - página 10, “ROSCA é uma saliência em forma
helicoidal que se desenvolve, externa ou internamente ao redor de uma superfície cilíndrica, cônica ou plana”.
Essa afirmativa aparece no item I da questão 35, mas é equivocada, já que inúmeros autores afirmam que
rosca em superfície plana não existe. Segundo Thomas E. French e Charles J. Vierck “ROSCA é uma superfície
composta, gerada por um ou mais perfis, quando seus pontos descrevem uma hélice na superfície externa ou
interna de um cilindro ou de um cone”, portanto roscas só podem ser cilíndricas ou cônicas, jamais planas,
evidenciando o erro da citada afirmativa. Assim a afirmativa I é INCORRETA! Também as afirmativas IV e V são
incorretas pois apresentam as definições de “arruelas” e “rebites” de forma invertida. O correto seria:
“ARRUELAS são elementos de máquinas que servem para proteger a superfície das porcas, evitar deformações
nas superfícies de contato e evitar que a porca afrouxe em caso de vibração” e “REBITES são elementos
usados para unir, em caráter permanente, chapas e perfis laminados usados em estruturas metálicas e
construções de reservatórios, caldeiras, máquinas e navios”.
Assim a questão 35 apresenta três afirmativas incorretas (I, IV e V) e duas corretas (II e III). Dessa forma a
questão 35 não apresenta nenhuma resposta procedente e deve ser anulada por erro de digitação o que
levou a falta de uma resposta correta, já que o gabarito aponta como resposta correta a “opção B) I, II e III”,
quando deveria ser II e III, apenas.
Fonte:
• Apostila Desenho Técnico II – CEFET/ MG.
• Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica – Thomas E. French e Charles J. Vierck – Ed. Globo – página: 588

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Edificações, Estradas)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado desta questão explicita a diferença entre narração (ficção) e relato (realidade). Essa distinção
elimina as alternativas “A” que caracteriza inadequadamente a finalidade do discurso narrativo, porque, ao se
identificar no título do texto o marco temporal instalado pelo autor (1964), nota-se que ele está associado ao
fato histórico ocorrido nesse ano (golpe militar). Então, pode-se concluir que, se o fato relatado refere-se a um
acontecimento mencionado pela história, ele já aconteceu (elimina-se também a alternativa “C” e “B”). Resta,
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enfim, a alternativa “D”, a qual caracteriza adequadamente o fato como concreto, já que pode ser
reconhecido como verdadeiro. Sendo assim, a alternativa “D” está correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No enunciado desta questão, distinguem-se dois recursos de marcação temporal (fala concomitante à situação
de produção e instalação de um ponto de referência temporal no próprio texto). Daí, deve-se perceber que o
autor usa boa parte dos verbos flexionados no presente, porque instalou, logo no título, um ponto de
referência temporal (1964). Então, a temporalidade dos fatos não está ancorada na situação de produção do
texto (momento atual, data da publicação), mas sim num momento histórico, especificado, no título, pelo
autor do texto. Logo, a alternativa correta é a letra “C”, já que as demais situam inadequadamente o fato
relatado tanto no momento de produção do texto (“A” e “D”) como também no futuro (“B”), sugerindo que
ele ainda venha a acontecer, portanto, o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “D” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a verificação da veracidade das afirmações I, II e III. Nota-se, então, que, no
trecho I, há três verbos (“chega”, “dizendo” e “há”) e, no trecho dois, dois verbos (“acreditava” e “deteria”),
logo a primeira afirmação está correta. Em seguida, ao se analisar a função do vocábulo “que” nos dois
trechos, percebe-se que ele está desempenhando o mesmo papel sintático, conjunção integrante. Nesse caso,
a palavra “que” foi usada para ligar orações subordinadas substantivas, então, a afirmação II também está
correta. Por outro lado, se o vocábulo “que” está desempenhando sintaticamente a função de conjunção
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integrante, ele não pode retomar informações anteriormente expressas, pois essa função é exercida pelo
pronome relativo. Conclui-se que estão corretas, apenas, as afirmações I e II (alternativa C), portanto o recurso
está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a complementação da identificação do turno de fala de cada um dos dois
personagens. Nota-se, então que as perguntas são feitas pela filha do enunciador, a qual não consegue
compreender a situação. Por isso, ela relaciona o fato a outros acontecimentos que também reúnem grande
quantidade de pessoas nas ruas (no caso, carnaval e copa do mundo). Então, somente a alternativa “A”
explicita o complemento da alternância dos turnos de fala adequadamente, o qual foi iniciado no próprio
enunciado, portanto o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : b
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Toda dízima é um número irracional. (F) ( A sentença é falsa pois a dízima periódica não é um número
irracional).
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_A raiz quadrada de um número quadrado perfeito é sempre um número natural.(V) (A sentença é
verdadeira pois os números quadrados perfeitos são obtidos elevando-se ao quadrado os números naturais.
_A razão entre um número natural e um número inteiro é sempre um número inteiro.(F) (A sentença é falsa
pois a razão entre um número natural e um número inteiro pode resultar em um número decimal).
_O produto de dois números irracionais distintos pode ser um número racional. (V) ( A sentença é verdadeira,
por exemplo √3 ).(√12) =√36 =6.
Resposta: D
Fonte: Novo Olhar, Matemátic Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Cálculo do valor sem desconto:
90/100.x=54,72
9x=547,7
x=60,8
Igualando os produtos comprados com o valor total, tem-se que:
0,4(6x)+0,4(3x+1)+0,8(2x-0,5)+3x+3x+2+4x-2=60,8
2,4x+1,2x+0,4+1,6x-0,4+10x=60,8
15,2x=60,8
x= R$4,00
Como o preço do refrigerante é x, logo ele custa R$4,00
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considere a análise sobre as afirmativas apresentadas na questão:
- A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, para salvar um documento já existente como um novo documento devese clicar no botão Microsoft Office e selecionar a opção Salvar Como.
- A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, para formatar a primeira letra de um documento ou capítulo de forma
destacada das demais letras do texto deve ser aplicado o recurso de Letra capitular.
- A afirmativa III é FALSA, pois, o recurso de letra capitular pode ser acessado na ferramenta através da guia
Página Inicial (Início) no grupo Fonte.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: Http://Office.Microsoft.Com/Pt-Br/Word-Help/Criar-Uma-Capitular-Inicial-Grande-HP010016522.Aspx
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
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Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todas as afirmativas estão corretas, procedentes. A afirmativa II. “Desenho das fachadas voltadas para vias
públicas” é uma afirmativa correta, lembrando que uma edificação pode ocupar um dos quatro cantos de um
quarteirão (esquina), logo apresentaria duas fachadas voltadas para vias públicas, pode também ocupar toda
uma “ponta” de um quarteirão, logo apresentaria três fachadas voltadas para vias públicas e ainda pode
ocupar todo o quarteirão, logo apresentaria todas as fachadas voltadas para vias públicas. Gabarito
confirmado, alternativa A e não C como aponta nas razões recursais.
Fonte: Apostila Leitura e Interpretação de Projetos Arquitetônicos – Universidade Federal do Pará - Faculdade
de Engenharia Civil- Prof. Regina Brabo – 2009 - página: 16
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A medida no enunciado aparece em metros e todas as opções de respostas aparecem em centímetros, logo o
primeiro passo é converter 4825 metros em 482500 centímetros, em seguida, utilizando a fórmula E= D/P,
logo, 1/500= D/482500cm, então 500D=482500cm, logo D=482500cm/500 e D=965cm ou 9,65 metros. Logo a
resposta correta é: 965cm que aparece na alternativa D. Gabarito confirmado.
Fonte:
• Apostila Desenho Técnico I – CEFET/ MG.
• Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica – Thomas E. French e Charles J. Vierck – Ed. Globo – páginas: 63
a 65 – Item 29 – Uso da escala.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A calagem não faz parte do procedimento de medição à trena, logo não é um erro grosseiro em medidas com
trena. Gabarito confirmado, alternativa correta: B.
Fonte: Topografia – Jack McCormac – Rio de Janeiro - Ed. LTC - 2010 - página: 64.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o capítulo 11, item 11.4.5 da página 257 a alternativa D está correta, as outras alternativas
não procedem. Qualquer barra de armadura precisa ter cobrimento de concreto. Para o cobrimento das
armaduras para concreto revestido com argamassa de espessura mínima de 1 cm em vigas, pilares e arcos
externos deve ser de 2cm. Gabarito confirmado, alternativa D.
Fonte:
• Técnicas de construção civil e Construção de edifícios – José Antônio de Milito – São Paulo – página:
257.
• A técnica de edificar – Walid Yazigi - 10ª edição - Editora Pini: Sinduscon - São Paulo- 2009- página: 246
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Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A frase do enunciado ”Após a aferição da trena utilizada, descobriu-se que o comprimento real era de 30,02
metros” deixa evidenciado que o valor de 30,02 é referente a trena utilizada, portanto não há como se
equivocar quanto ao gabarito, alternativa C.
Fonte: Topografia – Jack McCormac – Rio de Janeiro - ed. LTC - 2010 - página 57.

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Eletrônica)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado desta questão explicita a diferença entre narração (ficção) e relato (realidade). Essa distinção
elimina as alternativas “A” que caracteriza inadequadamente a finalidade do discurso narrativo, porque, ao se
identificar no título do texto o marco temporal instalado pelo autor (1964), nota-se que ele está associado ao
fato histórico ocorrido nesse ano (golpe militar). Então, pode-se concluir que, se o fato relatado refere-se a um
acontecimento mencionado pela história, ele já aconteceu (elimina-se também a alternativa “C” e “B”). Resta,
enfim, a alternativa “D”, a qual caracteriza adequadamente o fato como concreto, já que pode ser
reconhecido como verdadeiro. Sendo assim, a alternativa “D” está correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No enunciado desta questão, distinguem-se dois recursos de marcação temporal (fala concomitante à situação
de produção e instalação de um ponto de referência temporal no próprio texto). Daí, deve-se perceber que o
autor usa boa parte dos verbos flexionados no presente, porque instalou, logo no título, um ponto de
referência temporal (1964). Então, a temporalidade dos fatos não está ancorada na situação de produção do
texto (momento atual, data da publicação), mas sim num momento histórico, especificado, no título, pelo
autor do texto. Logo, a alternativa correta é a letra “C”, já que as demais situam inadequadamente o fato
relatado tanto no momento de produção do texto (“A” e “D”) como também no futuro (“B”), sugerindo que
ele ainda venha a acontecer, portanto, o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a verificação da veracidade das afirmações I, II e III. Nota-se, então, que, no
trecho I, há três verbos (“chega”, “dizendo” e “há”) e, no trecho dois, dois verbos (“acreditava” e “deteria”),
logo a primeira afirmação está correta. Em seguida, ao se analisar a função do vocábulo “que” nos dois
trechos, percebe-se que ele está desempenhando o mesmo papel sintático, conjunção integrante. Nesse caso,
a palavra “que” foi usada para ligar orações subordinadas substantivas, então, a afirmação II também está
correta. Por outro lado, se o vocábulo “que” está desempenhando sintaticamente a função de conjunção
integrante, ele não pode retomar informações anteriormente expressas, pois essa função é exercida pelo
pronome relativo. Conclui-se que estão corretas, apenas, as afirmações I e II (alternativa C), portanto o recurso
está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação do processo de formação da palavra “invencidos”. Então,
nota-se inicialmente a diferenciação entre os dois processos de formação de palavras morfologicamente
categorizados em derivação e composição. No processo de derivação, pode-se, por exemplo, acrescentar
prefixos e sufixos a um único radical para formar outras palavras (derivadas dele), com significados
parcialmente diferentes. Já, no processo de composição, juntam-se dois radicais, para formação de novas
palavras. No caso da palavra “invencidos”, nota-se que há apenas um radical (venc-) ao qual foram acrescidos
prefixo e sufixo, a fim de formar uma palavra nova. Portanto, o recurso está improcedente, já que a
alternativa correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a complementação da identificação do turno de fala de cada um dos dois
personagens. Nota-se, então que as perguntas são feitas pela filha do enunciador, a qual não consegue
compreender a situação. Por isso, ela relaciona o fato a outros acontecimentos que também reúnem grande
quantidade de pessoas nas ruas (no caso, carnaval e copa do mundo). Então, somente a alternativa “A”
explicita o complemento da alternância dos turnos de fala adequadamente, o qual foi iniciado no próprio
enunciado, portanto o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : b
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Cálculo do valor sem desconto:
90/100.x=54,72
9x=547,7
x=60,8
Igualando os produtos comprados com o valor total, tem-se que:
0,4(6x)+0,4(3x+1)+0,8(2x-0,5)+3x+3x+2+4x-2=60,8
2,4x+1,2x+0,4+1,6x-0,4+10x=60,8
15,2x=60,8
x= R$4,00
Como o preço do refrigerante é x, logo ele custa R$4,00
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
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Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No edital é solicitado o conteúdo sobre amplificadores operacionais, onde solicita-se o disparador de Smith,
também conhecido como comparador regenerativo, conforme circuito da questão.
Na questão especifica-se que o valor da tensão de saturação deve ser considerado, cerca de 10% do valor da
alimentação, neste caso 1,5V, Logo Vsat = 15-1,5 = 13,5V.
VH = VDS – VDI
VDS= R1/(R1+R2) * +VSAT= 10K/57K*13,5 (Saturação 90% de +V) = 2,36V
VDI = R1/(R1+R2) * -VSAT = 10K/57K*-13,5 (Saturação 90% de –V) = -2,36V.
VH = 2,36 – (-2,36) = 4,72V.
Fonte: PERTENCE JR., Antonio. Eletrônica Analógica - Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sabe –se que uma memória um dispositivo capaz de armazenar informações em formato binário, portanto em
bits. A capacidade de armazenamento de uma memória e medido pelo numero de localidades pela,
quantidade de bits que ela pode armazenar.
Portanto uma memória 4Kx4, é capaz de armazenar 4X1024(1K=1024) = 4096 x 4 = 16384 bits.
Fonte:
• PERTENCE JR., Antonio. Eletrônica Analógica - Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003
• Tocci, J, Ronald.Sistemas Digitais : Principios e aplicações, Pearson Education
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o conteúdo programático, componentes passivos entendem –se por : resistores, capacitores ,
indutores, como elementos que poderiam ser cobrados na avaliação.
Na questão temos um circuito temporizador utilizando de um 555 na configuração monoestável, também
conhecido como “One shot”, um disparo, pois após fechar o contato da chave S, a saída permanecerá em nível
lógico alto de acordo com a malha RC, composta pelo resistor e capacitor.
A equação é dada por : T=1,1.R.C,
O capacitor 474, representa 47 mais 4 zeros , 470000 pf (esta unidade padrão para leitura de capacitores) , ou
seja 470nF.
Logo : T=1,1 R . C onde R=15K, C= 470nF.
T=1,1.15000.47010wx = 7,75ms.
Portanto após fechar a chave S o LED ficará aceso por 7,75 ms.
Fonte: PERTENCE JR., Antonio. Eletrônica Analógica - Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Com a presença de luz o foto-transistor fica saturado mantendo a saída Q em estado de memória.
Pois J=0 e K = 0 = Memória
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Logo sem a presença de luz o motor é acionado.
Pois J=1 e K = 0 Q = 1

Fonte : MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 7.ed. São Paulo: Makron Books, 2011. v. 1 e 2.
CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: Érica,
2008.

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Eletrotécnica)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado desta questão explicita a diferença entre narração (ficção) e relato (realidade). Essa distinção
elimina as alternativas “A” que caracteriza inadequadamente a finalidade do discurso narrativo, porque, ao se
identificar no título do texto o marco temporal instalado pelo autor (1964), nota-se que ele está associado ao
fato histórico ocorrido nesse ano (golpe militar). Então, pode-se concluir que, se o fato relatado refere-se a um
acontecimento mencionado pela história, ele já aconteceu (elimina-se também a alternativa “C” e “B”). Resta,
enfim, a alternativa “D”, a qual caracteriza adequadamente o fato como concreto, já que pode ser
reconhecido como verdadeiro. Sendo assim, a alternativa “D” está correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No enunciado desta questão, distinguem-se dois recursos de marcação temporal (fala concomitante à situação
de produção e instalação de um ponto de referência temporal no próprio texto). Daí, deve-se perceber que o
autor usa boa parte dos verbos flexionados no presente, porque instalou, logo no título, um ponto de
referência temporal (1964). Então, a temporalidade dos fatos não está ancorada na situação de produção do
texto (momento atual, data da publicação), mas sim num momento histórico, especificado, no título, pelo
autor do texto. Logo, a alternativa correta é a letra “C”, já que as demais situam inadequadamente o fato
relatado tanto no momento de produção do texto (“A” e “D”) como também no futuro (“B”), sugerindo que
ele ainda venha a acontecer, portanto, o recurso está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
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•

MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “D” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a verificação da veracidade das afirmações I, II e III. Nota-se, então, que, no
trecho I, há três verbos (“chega”, “dizendo” e “há”) e, no trecho dois, dois verbos (“acreditava” e “deteria”),
logo a primeira afirmação está correta. Em seguida, ao se analisar a função do vocábulo “que” nos dois
trechos, percebe-se que ele está desempenhando o mesmo papel sintático, conjunção integrante. Nesse caso,
a palavra “que” foi usada para ligar orações subordinadas substantivas, então, a afirmação II também está
correta. Por outro lado, se o vocábulo “que” está desempenhando sintaticamente a função de conjunção
integrante, ele não pode retomar informações anteriormente expressas, pois essa função é exercida pelo
pronome relativo. Conclui-se que estão corretas, apenas, as afirmações I e II (alternativa C), portanto o recurso
está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Analisando a frase em questão, para verificar a inversão ocorrida, deve-se, inicialmente, identificar o sujeito
de cada um dos verbos. Para isso, é imprescindível observar a flexão de número, a fim de perceber que o
primeiro verbo aparece flexionado no plural, portanto, o sujeito obrigatoriamente tem que estar no plural; já
o segundo verbo aparece no flexionado no singular, logo, exige-se um sujeito também no singular. Portanto, a
ordem direta da frase está expressa na alternativa “A”, visto ser, sintaticamente, a única alternativa em que
cada um dos sujeitos antecede seus respectivos verbos
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação do processo de formação da palavra “invencidos”. Então,
nota-se inicialmente a diferenciação entre os dois processos de formação de palavras morfologicamente
categorizados em derivação e composição. No processo de derivação, pode-se, por exemplo, acrescentar
prefixos e sufixos a um único radical para formar outras palavras (derivadas dele), com significados
parcialmente diferentes. Já, no processo de composição, juntam-se dois radicais, para formação de novas
palavras. No caso da palavra “invencidos”, nota-se que há apenas um radical (venc-) ao qual foram acrescidos
prefixo e sufixo, a fim de formar uma palavra nova. Portanto, o recurso está improcedente, já que a
alternativa correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : B
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Cálculo do valor sem desconto:
90/100.x=54,72
9x=547,7
x=60,8
Igualando os produtos comprados com o valor total, tem-se que:
0,4(6x)+0,4(3x+1)+0,8(2x-0,5)+3x+3x+2+4x-2=60,8
2,4x+1,2x+0,4+1,6x-0,4+10x=60,8
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15,2x=60,8
x= R$4,00
Como o preço do refrigerante é x, logo ele custa R$4,00
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria da questão referida é seqüência lógica envolvendo números e pode ser feita através de equações:
Observa-se que:
A seqüência é dada pelo seguinte critério:
1° termo , /3 , x6 , /3 , x6 . . .
Por equações, pode-se achar os termos da seguinte maneira:
Para termos em posição impar: 6.( 2 elevado a (posição-1/2)) ex: 192 -> 6.(2^11-1/2)=6.(2^5)=6.32=192
Para termos em posição par: 2 elevado a (posição/2) ex: 32 -> 2^(10/2)=2^5=32
Agora pode-se achar os termos requeridos:
Termo 15 - > 6.(2^(15-1)/2)->6.(2^7)->6.128=768
Termo 22 -> 2^(22/2)=2^11=2048
2048-768=1280
Fazendo a questão seguindo a seqüência termo por termo, tem-se:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22
6 2 12 4 24 8 48 16 96 32 192 32 384 64 768 128 512 1024 2048
Resposta: D
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso de visualização de impressão é utilizado para a ferramenta exibir como o documento será impresso.
Este recurso é muito útil para efetuar testes de impressão evitando o desperdício de papel.
De acordo com a ajuda online disponibilizada pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), o
procedimento para visualizar a impressão do documento é “Ferramentas, selecionar Imprimir e clicar em
Visualização de Impressão”.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/print-webpages#ie=ie-11
312

Questão: 27
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso prejudicado, por não corresponder a questão ora mencionada.
Questão: 28
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve um erro no enunciado ao utilizar a palavra “PRODUTO” ao invés de “QUOCIENTE”, pois todo filtro é
caracterizado por uma função de transferência, T(ω), definida como sendo o quociente entre a tensão
(complexa) nos terminais de saída pela tensão (complexa) nos terminais da entrada. Os circuitos RC (“passaalta”) e RL (“passa-baixa”) possuem propriedades muito interessante quanto analisado como função da
freqüência. Esses circuitos funcionam como filtros elétricos e são utilizados em instalações elétricas e
equipamentos eletrônicos para rejeitar ruído e para protegê-los, por exemplo, contra transientes induzidos
pela queda de raios durante as tormentas. Todo filtro é caracterizado por uma função de transferência, T(ω),
definida como sendo o quociente entre a tensão (complexa) nos terminais de saída pela tensão (complexa)
nos terminais da entrada.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois S²=P²+Q² => 25²=20²+Q² => Q²=25²-20² => Q²=625-400=225 => Q=15Kvar. Em
um sistema com formas de onda senoidais (sistema ideal), o FP torna-se igual ao cosseno da defasagem entre
as ondas de tensão e de corrente (Ф). Analisando em termos das componentes da energia ativa, reativa e
aparente, pode-se, a partir de uma descrição geométrica destas componentes, determinar o fator de potência
como: FP=KW/KVA=cos(arctg(KVAr/KW))=cosФ, que também pode ser expresso pelo triângulo das potências,
onde (KVA)²=(KW)²+(KVAr)².
Questão: 33
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois não existe na prova a alternativa “V2=V.(R1/R1+R2)”. A regra do divisor de tensão
se aplica a componentes (resistores) conectados em série e destina-se a determinar a tensão sobre cada
componente individual, sendo dada pela formula: Vn = Rn.I = V.(Rn / R1+R2+...+Rn).
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois o enunciado deixa claro que a tensão de fase é 220V quando afirma que as três
cargas estão ligadas em estrela a uma tensão de 220V, ou seja, cada carga está ligada diretamente a uma
tensão de 220V. Conectando-se os três sistemas monofásicos a um ponto comum, os três cabos restantes
formam um sistema trifásico em estrela. Podemos ainda ter um sistema trifásico em estrela a “quatro fios”,
considerando o neutro que é ligado ao ponto comum às três fases. As tensões e correntes de fase são as
tensões e correntes de cada um dos sistemas monofásicos e são representadas por VF e IF. Ligando os sistemas
monofásicos em estrela teremos:
1 - As correntes de linha IL e as correntes de fase IF em cada cabo conectado são iguais, ou seja, IL = IF;
2 - A tensão entre dois cabos quaisquer do sistema trifásico é a soma gráfica das tensões das fases nas quais os
cabos estão conectados, ou seja: VL = VF.√3 = 1,732.VF
Questão: 35
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois a Região Espacial de Proteção é a zona espacial protegida pelo pára-raio. Se o raio
cair nesta zona, ele preferirá o caminho através do pára-raio. A maior evolução, desde a descoberta do páraraio, ocorreu na definição da área protegida (zona espacial protegida). Há três métodos de definição da área
protegida: Método da haste vertical de Franklin, Método da malha ou gaiola de Faraday e Método
eletromagnético ou das esferas rolantes. No Método da haste vertical de Franklin a área de proteção é o
volume encoberto pelo cone. Temos então um triângulo retângulo formado pela haste metálica (altura do
triângulo) e pela metade de um dos lados da cobertura plana da edificação de formato quadrado (base do
triângulo). Como a cobertura plana da edificação de formato quadrado também é quadrada, podemos dizer
que a metade de um dos lados da cobertura plana é L/2. É sabido que o triângulo retângulo é formado por um
ângulo de 90º e outros dois ângulos agudos, sendo a soma dos três ângulos internos igual a um ângulo de
180°. Então, se um dos ângulos agudos for de 45º o outro também será de 45º e a base será igual a altura, ou
seja, L/2=3. Portanto, se L/2=3, logo L=6 e, sendo assim, conclui-se que a área da cobertura plana da
edificação tem no máximo LxL=6x6=36m², pois se a cobertura tivesse uma largura maior do que seis metros, a
edificação não estaria totalmente protegida pelo SPDA.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
• Expert= specialist= especialista
• Winner= campion= campeão
• Luminar= famous person= pessoa famosa, de destaque
• Bystander= witness= testemunha
O texto diz “This watch is a witness...”(linha 1)= Esse relógio é uma testemunha
“...Worn by luminaries, visionaries, champions. (linha 3)= usado por pessoas famosas, visionários, campeões.
Assim, a única resposta correta é a opção D.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 37
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) O texto diz “It’s dared men faster, further”
It’s dared=it has dared (terceira pessoa da forma afirmativa do Present Perfect)
2) O texto diz “It’s dared men faster, further”
It’s dared= it has dared (terceira pessoa da forma afirmativa do Presente Perfect), além disso, todas as vezes
que o pronome IT aparece no texto ele refere-se a Watch que não está em qualquer das opções apresentadas.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 6-7.
SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 6-7.

Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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As opções A, C, D são substantivos que estão no plural e a opção B, embora tenha um "S" no final, não é uma
substantivo plural, trata-se da 3ª pessoa do singular, forma afirmativa do verbo TELL no Present Simples.
Assim, a opção B é a que não se enquadra no grupo.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 6-7.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta que:
O texto diz “Prices from €275,000-€840,000”. A diretiva da questão diz “Uma propriedade no Bellagio Resort
custará até”. A expressão up to é usada para marcar fim de período, de tempo, de jornada, assim não há como
ela referir-se, como no português ao limite mínimo. Para tal fim usa-se a preposição from.
Fonte: SWAN, Michael.Practical English Usage.Third Edition.Oxford, 2005. Page 184.

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Mecânica)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade, ou melhor, do objetivo do texto. Então,
depois de uma leitura global do texto, nota-se que a informação contida no primeiro parágrafo (“A sociedade
brasileira acorda para os 50 anos de um trauma que viveu em sua história democrática”) é a tese defendida
pelo articulista. Para justificar (sustentar) essa afirmação, ele recorre a fatos históricos, os quais, apesar de
serem caracterizados, do ponto de vista da microestrutura textual, como relatos, funcionam, na
macroestrutura do texto como recursos argumentativos. Em outras palavras, isso quer dizer que os trechos
que relatam os fatos da realidade fazem parte de uma estrutura global, através da qual o articulista busca
defender uma opinião. Sendo assim, a principal função do artigo “A reconstrução da democracia” é sustentar
o posicionamento do articulista diante de acontecimentos históricos, logo, a alternativa apontada no gabarito
está correta.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento de uma das funções sintáticas que pode ser
desempenhada pela palavra “que”. Para isso, basta substituí-la por outra palavra capaz de exercer a mesma
função sintática (no caso, o pronome relativo “o qual”, flexionado no masculino, plural) e perceber que esse
conectivo está retomando informações anteriormente expressas (pressões, prisões, ameaças e abusos de toda
a espécie – abateram-se sobre seus quadros). Então, somente a alternativa “D” explicita adequadamente a
função sintática desempenhada pela palavra destaca. O recurso, portanto, está improcedente.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação da relação semântica estabelecida entre duas informações,
conectadas por uma locução conjuntiva, as quais compõem um trecho destacado do texto. Após a análise
sintática deste período “Pesava aí não apenas a demanda pela legalidade processual, mas a urgência da
preservação da vida.”, conclui-se que o verbo “pesava” (explícito na oração principal) está elíptico na oração
coordenada, assim como o advérbio “também”, constituinte da locução conjuntiva coordenada “não só... mas
também”, a qual poderia substituir, sem prejuízo semântico, o elemento coesivo usado pelo autor (“não
apenas... mas”). A reescrita do trecho, de acordo de acordo com essas observações, é “pesava aí não apenas a
demanda pela legalidade processual, mas também pesava a urgência da preservação da vida”, já que o verbo
“pesava” foi usado para indicar tanto a “demanda pela legalidade”, como também “a urgência de preservação
da vida”, isto é, os dois fatores que influenciaram a “seccional paulista” e o “Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil” a combater a ditadura militar no Brasil. Logo a alternativa apontada no gabarito está
correta e o recurso improcedente, porque a conjunção “mas” não pode ser analisada separadamente, o que
provocaria uma interpretação equivocada, na qual os elementos “não apenas”, presentes na oração principal,
seriam descartados.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a transformação da voz passiva analítica para voz passiva sintética.
Conforme atestam os gramáticos, a voz passiva sintética é uma forma resultante de uma síntese, na qual se
usa a palavra “se”, classificada, morfologicamente, como “partícula apassivadora”. Sendo assim, apenas a
alternativa “D”, apontada como gabarito para esta questão, evidencia adequadamente a transposição da
forma analítica “é sabido” para a forma sintética “sabe-se”. O recurso, portanto, está improcedente, já que o
enunciado esclarece que se deve identificar no trecho destacado do texto a locução verbal na voz passiva
analítica para, em seguida, reconhecer a alternativa em que há transposição adequada para a voz passiva
sintética.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : B
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para o numerador tem-se que:
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-x+9≥0
-x ≥-9
x≤9
Par o denominador tem-se que:
x-5>0
x>5
Assim o domínio da função é: D(f)={x∈ ℝ|5<x≤9}
O domínio inclui os seguintes números inteiros: 6,7,8 e 9
Soma=6+7+8+9=30
Resposta: C
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
S={(x,y) ϵ ℝxℝ|-2<x≤3 e -3≤y<2}
O gráfico é aberto para x=-2 e fechado para x=3
O gráfico é fechado para y=-3 e aberto para x=2

Resposta: d
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Internet Explorer 11 é uma ferramenta utilizada para a navegação na internet, logo ela é parte integrante do
conteúdo programático “Uso de Internet (navegação web, correio eletrônico)” exigido no edital.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) a função “SE” espera como argumentos:
Teste_lógico, valor_se_verdadeiro e valor_se_falso.
O primeiro indica o teste lógico a ser realizado, o segundo o valor que será retornado caso a condição seja
satisfeita e o terceiro o valor que será retornado caso a condição não seja verdadeira.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Fonte: http://office.microsoft.co m/pt-br/excel-help/funcao-se-HP010342586.aspx?CTT=1
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Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Por se tratar de uma engrenagem cônica, a informação do módulo se faz desnecessária para determinar o
número de dentes da engrenagem cônica, logo é IMPROCEDENTE o recurso pleiteado.
Fonte: Elementos de Máquinas. SarkisMelconian. Pág. 88
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Pelo simples fato da questão mencionar o termo parafuso sem fim, não implica que a mesma aborda o tema
exclusivamente, sendo que a questão trata do trabalho de um conjunto de engrenagem e parafuso sem fim,
sendo os conhecimentos fundamentais necessários para resolver a questão o conhecimento de engrenagens,
logo, julgo IMPROCEDENTE qualquer tipo de recurso nesse sentido.
Fonte: Prova.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Processo de Soldagem a gás é realizado pela queima de um GÁS COMBUSTÍVEL com o AR ou OXIGÊNIO, de
forma a produzir uma chama concentrada de alta temperatura. A chama produzida deverá fundir o metal de
base localizadamente e a vareta de metal que irá servir de enchimento no processo de soldagem. Esse
processo é largamente utilizado em reparos, o que é compensado com a versatilidade do mesmo. O processo
de soldagem a gás é um processo de BAIXO custo, logo a alternativa correta é a opção que trás VVF, portanto,
julgo IMPROCEDENTE o recurso.
Fonte: Tecnologia Mecânica II. Vicente Chaverini. Pág 173
Questão: 31
Recurso Procedente. Questão anulada.
Houve dois erros na questão citada, que prejudicou a realização da mesma, impossibilitando desenvolver um
raciocínio lógico e coerente, por isso, a questão supracitada foi ANULADA.
Fonte: Prova
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As alternativas fazem referências ao tipo de óleo a ser utilizado e não as características que são alteradas com
o aumento da temperatura, ou seja, para utilizar um óleo lubrificante em altas temperaturas, deverá ser
utilizado de maior viscosidade, visto que com um aumento da temperatura a viscosidade diminui, logo, tal
recurso é IMPROCEDENTE, devendo ser mantido o gabarito.
Fonte: Lubrificação Industrial. Luiz Carlos de Andrade. Pag 35
Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Processo adiabático é aquele que acontece tão depressa ou em um SISTEMA BEM ISOLADO, que não há troca
de CALOR entre o sistema com o ambiente. E o fato do sistema ser BEM ISOLADO, a consideração sobre o
mesmo passa a ser de ciclo fechado o que implica que a quantidade de calor gerado pelo sistema será igual ao
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trabalho realizado pelo mesmo, logo, tal recurso se torna IMPROCEDENTE, devendo ser mantido o gabarito
apresentado.
Fonte: Fundamentos da Termodinâmica, CENGEL, pág. 167
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) A palavra “apparel” significa “clothing” (roupa, vestuário). Assim, não há dubiedade de resposta.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 37
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação.
Questão: 38
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação.
Questão: 39
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos, a banca argumenta:
1) O texto diz "This special $45 ticket offer, a savings of $35 per ticket” = esta entrada especial por $45 oferece
uma economia de $35 por entrada/bilhete. Assim, 45+35=80, o que corresponde à opção A (eighty dollars
each=oitenta dolares cada). A banca não encontra respaldo para anulação, uma vez que a palavra "teatro"
citada no texto recursal não tem qualquer influencia sobre a compreensão ou linha raciocínio exigida para a
resposta à questão.
2) O texto diz ”This special $45 ticket offer, a savings of $35 per ticket” = esta entrada especial por $45 oferece
uma economia de $35 por entrada/bilhete. Assim, 45+35=80, o que corresponde à opção A (eighty dollars
each=oitenta dolares cada).
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em relação aos questionamentos realizados, a banca argumenta que:
• Play=a piece of fiction/reality which is intended to be performed in a theater=peça (teatral)
• Office=escritório/ consultório
• Concert=musical presentation characterized by the playing of an orchestra without acting
performances=apresentação musical caracterizada por execução musical com orquestra sem
performances de representação (sem atores)
• Building=edifício
A banca observa que a palavra que designa “jogo”em inglês é “game”, a qual também é amplamente utilizada,
com o mesmo significado, em português.
Musical=is a play that uses singing and dancing as part of the story=é uma peça que se utiliza de canto e dança
como parte da história.
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O texto diz que o público pode adquirir "orchestra seats"=poltronas próximas fosso (onde uma orquestra pode
alojar-se para tocar em um teatro), não é mencionada a palavra "concerto" no texto.
Fonte: Oxford Advanced Learners Dictionary.7 ed. Oxford University Press, 2005

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Refrigeração)
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O óleo lubrifica e atua como um selo na bomba de vácuo. Na página 640 do livro Princípios de Refrigeração de
Roy J. Dossat não é mencionado que o óleo atua como um selo.
Fonte: Miller, Rex; Miller, Mark R.; Refrigeração e Ar Condicionado, Rio de Janeiro, LTC, 2008, 1ª ed., p. 28.

Cargo: Técnico Industrial (TIN - Telecomunicações)
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado desta questão explicita a diferença entre narração (ficção) e relato (realidade). Essa distinção
elimina as alternativas “A” que caracteriza inadequadamente a finalidade do discurso narrativo, porque, ao se
identificar no título do texto o marco temporal instalado pelo autor (1964), nota-se que ele está associado ao
fato histórico ocorrido nesse ano (golpe militar). Então, pode-se concluir que, se o fato relatado refere-se a um
acontecimento mencionado pela história, ele já aconteceu (elimina-se também a alternativa “C” e “B”). Resta,
enfim, a alternativa “D”, a qual caracteriza adequadamente o fato como concreto, já que pode ser
reconhecido como verdadeiro. Sendo assim, a alternativa “D” está correta e o recurso improcedente.
Fonte:
• http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
• FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita o reconhecimento da finalidade da conjunção “como” no contexto
apresentado no enunciado. Então, entre as relações lógico-discursivas que ela poderia sinalizar, percebe-se
que há um paralelo entre a necessidade de lembrar e aprender (sobre os desdobramentos, danos e reflexos,
referidos no trecho destacado do texto) para que isso passe a funcionar como um remédio (antídoto). Então
nota-se que os desdobramentos, danos e reflexos do período ditatorial são comparados a antídotos. Sendo
assim, o recurso está improcedente, já que apenas a alternativa “D” está correta.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita a identificação, entre as alternativas sugeridas para resposta, da
classificação sintática do sujeito do verbo “erguer”. Um caminho possível para solucioná-la, portanto, é
voltando ao texto, a fim de verificar a possibilidade de um dos termos anteriores, flexionado no plural, poder
funcionar como sujeito do verbo “erguer”. Notar-se-á, com essa análise, que ele está devidamente expresso
anteriormente (todos, rebeldes e não rebeldes). Portanto, o recurso está improcedente, já que a alternativa
correta é a letra “C”.
Fonte:
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
I. 3 ∈ B (FALSO) Pois 3 não é elemento do conjunto B.
II. {3, 4} ∈ A (VERDADEIRO) Pois {3, 4} é elemento do conjunto A.
III. ø ⊄ A (Falso) Pois o conjunto ø é subconjunto do conjunto A.
IV. ø ∈ B (VERDADEIRO) Pois ø é elemento do conjunto B.
Resposta : B
Fonte: Novo Olhar, Matemática/ Joamir Roberto de Souza. Editora FTD.(2010- São Paulo. 1ª edição).
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Questão: 22
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A.
O recurso de Exibir Lado a Lado possibilita ao usuário da ferramenta em questão realizar comparação entre
dois documentos, pois, estes ficam visíveis de forma simultânea na mesma tela. O recurso está disponível na
guia Exibir, no grupo Janela.
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Com base nos argumentos apresentados, julgo o recurso PROCEDENTE, alterando o gabarito para a alternativa
“A” (Exibir Lado a Lado)
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/comparar-documentos-lado-a-lado-HA010102251.aspx
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso aborda para o conteúdo de informática uso de editores de texto (Word e Writer), logo a
ferramenta Microsoft Office Word 2007 é parte integrante do conteúdo exigido.
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente.
Questão: 34
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda, a utilização de portas lógicas universais para formação de outras funções lógicas. A partir
da função lógica NAND, é possível implementar qualquer função lógica.
A resposta é obtida na opção B, NOR. , onde S = yyyyyyyy
b + J , sendo obtida pela análise da tabela verdade.

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

S
1
0
0
0

Uma outra forma de se obter a reposta é utilizando o Teorema De Morgan,
yyyyy
yyyyyyyy yyyyyyyy
S= b̅. Jy
S = b̅ + Jy
b+J

Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica
Digital. 40. ed. São Paulo: Érica, 2008.
Tocci, J, Ronald.Sistemas Digitais : Principios e aplicações, Pearson Education,

Questão: 35
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão refere-se a Terminologia geral de sistemas de comunicações empregada especificamente em
comunicações móveis.
Comunicação Móvel é entendido como todo sistema de telecomunicações que permite a mobilidade tais
como satélites, comunicação celular, comunicação via ondas de rádio.
A questão trata do entendimento de sistemas e terminologias utilizados na comunicação celular, portanto
conforme edital.
Fonte: FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 2 edição, Porto Alegre:
Bookman, 2006.
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III

DAS CONCLUSÕES

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e
fundamentações supraelencadas.

Publique-se,

11 de julho de 2014

CONSULPLAN
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