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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
QUESTÃO Nº 01 
 
Questão 02 
 
Protocolo: 12220007575-1 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão 02 seja alterado, pois a assertiva 
II ("As situações descritas do segundo ao quarto parágrafos desmistificam tal panorama econômico") 
também seria correta. Alegam que é exatamente isso que é feito do segundo ao quarto parágrafo. A Banca 
mantém seu gabarito: os parágrafos mencionados não tratam do panorama econômico atual (2010) 
brasileiro: o segundo parágrafo apenas enuncia o tema do texto, o “novo espectro” no horizonte do 
crescimento brasileiro – isto é, o novo gargalo potencial --, que o autor chama de “Apagão Humano”; o 
terceiro parágrafo fala genericamente das “políticas de distribuição de renda” brasileiras – do presente e do 
passado – e não, especificamente, do panorama econômico atual do Brasil; e o quarto parágrafo 
desenvolve o argumento de que a educação – que deveria ser uma das políticas de distribuição de renda – 
historicamente foi utilizada no Brasil como recurso de exclusão política. Como se vê, os parágrafos 
segundo, terceiro e quarto não tratam – portanto, não desmistificam – do “panorama econômico atual” do 
Brasil. 
 
Questão 03 
 
Protocolo: 12220007510-2 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito para a questão de número 03 seja corrigido 
para a letra "D", alegando que a afirmativa I está correta -- o autor evidenciaria, em seu texto, otimismo para 
o momento brasileiro em 2010. Argumenta que, no primeiro parágrafo, o autor traria “uma série de 
argumentos que evidenciam o bom momento econômico do Brasil e o conseqüente otimismo para o ano de 
2010.” Em particular, argumenta que a última oração deste parágrafo deixaria isso claro: "... todos parecem 
concordar, há um potencial latente de incremento econômico que nem a mais severa crise constrangeria." A 
Banca mantém seu gabarito, pelas razões que seguem. 
 Antes de mais nada, aponte-se que nada há no texto que trate de otimismo com relação à situação 
econômica brasileira atual (2010), salvo o que se diz nos períodos iniciais do primeiro parágrafo, períodos 
que são abaixo transcritos:  

(1) “Pesquisas e entrevistas celebram o otimismo ubíquo da classe empresarial brasileira para 
2010. Pé no acelerador! Na esteira do desempenho positivo do Brasil diante da crise financeira de 
2008, crescem o investimento e os planos de aquisições. Historicamente, inflação, precariedade 
infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de capital abundante e barato embaçaram as 
possibilidades de crescimento firme e continuado.”  

 O trecho não mostra qualquer sinal de adesão do autor ao otimismo da classe empresarial brasileira 
para 2010. Em particular, a única afirmativa por parte do autor que poderia ser lida como positiva neste 
sentido, no trecho, é o segundo período; mas, neste período, não há qualquer expressão de juízo 
qualitativo, por parte do autor, quanto aos prospectos econômicos do Brasil em 2010. Portanto, com base 
no trecho acima mencionado, não se poderia dizer que o autor compartilha o otimismo da classe 
empresarial. 
 Considere-se, finalmente, o período final do parágrafo, tido pelo candidato como o principal 
argumento para inferir-se que o autor também está otimista quanto a 2010. O ponto crucial é que o 
candidato omitiu trecho crucial do período, que abaixo se transcreve na íntegra: 

(2) “Com estes entraves sendo removidos, todos parecem concordar, há um potencial latente de 
incremento econômico que nem a mais severa crise constrangeria.” 
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Note-se que o período original, diferentemente do que o argumento do candidato assume, não é uma 
afirmação, mas um período condicional: segundo o autor, todos – inclusive ele próprio, presume-se – 
parecem concordar que haveria uma perspectiva positiva se os entraves mencionados no texto fossem 
removidos. Os entraves são aqueles fatores mencionados no último período do segmento transcrito em (1) 
acima: inflação, precariedade infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de capital abundante e barato. 
Mas não há qualquer sinal no texto de que o autor creia que tais entraves estejam sendo removidos. 
 Em resumo, a Banca mantém a posição de que não há evidência textual que sustente a idéia de 
que o autor expressa qualquer otimismo em relação à situação brasileiro – seja para o presente (2010) ou 
para o futuro. 
 
 
Protocolo: 12220007540-7 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que a questão de número 03 seja anulada, alegando que a 
afirmativa I está correta -- o autor evidenciaria, em seu texto, otimismo para o momento brasileiro em 2010. 
Argumenta que o primeiro parágrafo permite inferir que o autor é otimista. Em particular, argumenta que a 
última oração deste parágrafo deixaria isso claro, pois diz que "... todos parecem concordar, há um potencial 
latente de incremento econômico que nem a mais severa crise constrangeria." A Banca mantém seu 
gabarito, pelas razões que seguem. 
 Antes de mais nada, aponte-se que nada há no texto que trate de otimismo com relação à situação 
econômica brasileira atual (2010), salvo o que se diz nos períodos iniciais do primeiro parágrafo, períodos 
que são abaixo transcritos:  

(1) “Pesquisas e entrevistas celebram o otimismo ubíquo da classe empresarial brasileira para 
2010. Pé no acelerador! Na esteira do desempenho positivo do Brasil diante da crise financeira de 
2008, crescem o investimento e os planos de aquisições. Historicamente, inflação, precariedade 
infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de capital abundante e barato embaçaram as 
possibilidades de crescimento firme e continuado.”  

 O trecho não mostra qualquer sinal de adesão do autor ao otimismo da classe empresarial brasileira 
para 2010. Em particular, a única afirmativa por parte do autor que poderia ser lida como positiva neste 
sentido, no trecho, é o segundo período; mas, neste período, não há qualquer expressão de juízo 
qualitativo, por parte do autor, quanto aos prospectos econômicos do Brasil em 2010. Portanto, com base 
no trecho acima mencionado, não se poderia dizer que o autor compartilha o otimismo da classe 
empresarial. 
 Considere-se, finalmente, o período final do parágrafo, tido pelo candidato como o principal 
argumento para inferir-se que o autor também está otimista quanto a 2010. O período é transcrito abaixo na 
íntegra: 

(2) “Com estes entraves sendo removidos, todos parecem concordar, há um potencial latente de 
incremento econômico que nem a mais severa crise constrangeria.” 

Note-se que o período não é uma afirmação, mas um período condicional: segundo o autor, todos – 
inclusive ele próprio, presume-se – parecem concordar que haveria uma perspectiva positiva se os entraves 
mencionados no texto fossem removidos. Os entraves são aqueles fatores mencionados no último período 
do segmento transcrito em (1) acima: inflação, precariedade infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de 
capital abundante e barato. Mas não há qualquer sinal no texto de que o autor creia que tais entraves 
estejam sendo removidos. 
 Em resumo, a Banca mantém a posição de que não há evidência textual que sustente a idéia de 
que o autor expressa qualquer otimismo em relação à situação brasileiro – seja para o presente (2010) ou 
para o futuro. 
 
Protocolo: 12220007548-7 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito para a questão de número 03 seja corrigido 
para a letra "D", alegando que a afirmativa I está correta -- o autor evidenciaria, em seu texto, otimismo para 
o momento brasileiro em 2010. Argumenta que o ponto-de-exclamaçao pode ser “utilizado ao final de 
enunciados exclamativos, denotativos de espanto, admiração, surpresa, exortação"; e que, por causa disso, 
pode-se considerar a expressão "Pé no acelerador!" como expressão de admiração ao otimismo da classe 
empresarial. A Banca mantém seu gabarito. A expressão “Pé no acelerador!” pode, também, ser 
interpretada como expressão de ironia. Provavelmente, esta é a interpretação mais coerente com o texto, 
pelo tom que autor adota ao longo do texto. De fato, isso é particularmente verdade quanto ao primeiro 
parágrafo, quando se considera o primeiro período do segundo parágrafo:  

“Neste suposto céu de brigadeiro, contudo, há os que já projetam gargalos para o futuro.” 
Neste período, o adjetivo suposto expressa claramente as dúvidas do autor em relação ao quadro otimista – 
ótica do empresariado nacional – descrito nos primeiros períodos do primeiro parágrafo. 
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 Assim, a expressão indicada como suporte pelo candidato pode tanto expressar “admiração” quanto 
ironia; e o texto como um indica mais fortemente a última interpretação. Assim, no mínimo, conclui-se que 
não se pode inferir validamente dela o que alega o candidato. Por isso, a Banca mantém a posição de que 
não há evidência textual que sustente a idéia de que o autor expressa qualquer otimismo em relação à 
situação brasileiro. 
 
 
Protocolo: 12220007556-5 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito para a questão de número 03 seja corrigido 
para a letra "D", alegando que a afirmativa I pode estar correta – poder-se-ia dizer que o autor evidencia, em 
seu texto, otimismo para o momento brasileiro em 2010. Alternativamente, Argumenta que, no primeiro 
parágrafo, “indubitavelmente o autor expõe um cenário otimista”. O candidato reconhece, entretanto, que o 
período que inicia o segundo parágrafo -- "neste suposto céu de brigadeiro, contudo, há os que projetem 
gargalos para o futuro" – “claramente demonstra apreensão do autor em relação ao futuro.” Pondera que “é 
incerto afirmar quando é este futuro”, pois “[a]s informações existentes no texto são insuficientes para 
precisar quando os efeitos do "apagão humano" mencionado estarão presentes” e conclui: “não é possível 
afirmar que no próprio ano de 2010 não haja um otimismo econômico por parte do autor.” O que a banca 
quer enfatizar é que a afirmação I não diz que “não há otimismo por parte do autor”; o que deve ser avaliado 
é se o texto autoriza que se inferir validamente que há tal otimismo. E o que a banca sustenta é que isso 
não é possível. 
 Antes de mais nada, aponte-se que nada há no texto que trate de otimismo com relação à situação 
econômica brasileira atual (2010), salvo o que se diz nos períodos iniciais do primeiro parágrafo, períodos 
que são abaixo transcritos:  

(1) “Pesquisas e entrevistas celebram o otimismo ubíquo da classe empresarial brasileira para 
2010. Pé no acelerador! Na esteira do desempenho positivo do Brasil diante da crise financeira de 
2008, crescem o investimento e os planos de aquisições. Historicamente, inflação, precariedade 
infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de capital abundante e barato embaçaram as 
possibilidades de crescimento firme e continuado.”  

 O trecho não mostra qualquer sinal de adesão do autor ao otimismo da classe empresarial brasileira 
para 2010. Em particular, a única afirmativa por parte do autor que poderia ser lida como positiva neste 
sentido, no trecho, é o segundo período; mas, neste período, não há qualquer expressão de juízo 
qualitativo, por parte do autor, quanto aos prospectos econômicos do Brasil em 2010. Portanto, com base 
no trecho acima mencionado, não se poderia dizer que o autor compartilha o otimismo da classe 
empresarial. 
 Considere-se, finalmente, o período final do parágrafo, que, na íntegra, diz:  

(2) “Com estes entraves sendo removidos, todos parecem concordar, há um potencial latente de 
incremento econômico que nem a mais severa crise constrangeria.” 

Note-se que o período não é uma afirmação, mas um período condicional: segundo o autor, todos – 
inclusive ele próprio, presume-se – parecem concordar que haveria uma perspectiva positiva se os entraves 
mencionados no texto fossem removidos. Os entraves são aqueles fatores mencionados no último período 
do segmento transcrito em (1) acima: inflação, precariedade infra-estrutural, instabilidade jurídica e falta de 
capital abundante e barato. Mas não há qualquer sinal no texto de que o autor creia que tais entraves 
estejam sendo removidos. 
 Em resumo, a Banca mantém a posição de que não há evidência textual que sustente a idéia de 
que o autor expressa qualquer otimismo em relação à situação brasileiro – seja para o presente (2010) ou 
para o futuro. Dito isso, a Banca reitera: dizer que não se pode inferir que o autor seja otimista em relação à 
situação brasileira em 2010 não implica que dizer se possa inferir o contrário, isto é, que se inferir que ele 
não esteja otimista em relação a 2010. 
 
 
Questão 05 
 
Protocolo: 12220007555-5 

Recurso deferido. Tendo examinado o gabarito preliminar publicado, a Banca conclui que o 
candidato tem razão: a alternativa correta é a letra (b). Isto é, a Banca concorda que as alterações de 
pontuação formuladas nas afirmações I e II são corretas, e apenas a afirmação III não descreve uma 
substituição possível. Assim, a Banca decide alterar o gabarito da questão 05, que passa ser a letra (b). 
 
Protocolo: 12220007557-5 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (a), 
pelo qual somente a afirmação I seria correta. Argumenta que a afirmação III não seria correta, pois “o 
período ‘Mas o passo além nunca foi dado com firmeza’ (l.26-27) não encerra uma enumeração, tampouco 
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uma explicação ou notícia subsidiária; não encerra uma declaração textual, não possui entonação especial 
e nem quebra uma sequencia de ideias” – isto é, não corresponde a nenhum dos casos registrados de uso 
de dois-pontos. De fato, trata-se, em particular, de período iniciado pela conjunção adversativa Mas – logo, 
não corresponde, realmente, de nenhum caso correspondente a dois-pontos. A Banca acata, portanto, esta 
parte do argumento do candidato. 
Por outro lado, cf. resposta ao recurso de Protocolo 12220007555-5, a Banca reconhece que é preciso 
corrigir o gabarito da questão 05 também quanto à afirmação II: o período iniciado por Não que sejam 
estas... (l.23-26) é uma “oração fragmentada”, isto é, não possui estrutura adequada para uma oração 
independente. Logo, alterações de pontuação que tornem esta oração uma parte adequada de outro 
período serão corretas. A substituição do ponto final que precede o período por travessão faz com que o 
período adquira uma função de “comentário” justaposto ao período precedente: especificamente, o 
comentário é o de que o caráter negativo das estratégias assistencialistas de distribuição de renda não 
reside em sua ineficácia. De fato, é este comentário “relativamente positivo” que permite que o período 
seguinte (introduzido por Mas) possa ser, novamente, negativo, expressando adversidade. Assim, a 
substituição do ponto final na linha 23 por travessão resulta numa incorporação adequada do período 
iniciado por Não que sejam estas... (l.23-26) ao período precedente. Logo, a afirmação II também é correta. 
Pelas razões acima, a Banca reconhece que, das três afirmações apresentadas na questão 05, I e II são 
corretas, e III não. Por isso, decide alterar o gabarito da questão, que passa ser a letra (b). 
 
Questão 07 
 
Protocolo: 12220007511-2 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Alega que “[s]ubstituindo o termo "embaçaram" por "criaram obstáculos" e mantendo a correção gramatical 
tem-se a mesma oração SEM NECESSIDADE DE MAIS ALTERAÇÕES.”  

A Banca mantém seu gabarito: diferentemente de embaçar, que é transitivo direto, criar obstáculos 
exige que seu complemento seja regido pela preposição a – criar obstáculos a alguém ou algo. Assim, a 
substituição proposta em I resulta em criaram obstáculos a+as possibilidades de crescimento, isto é, em 
contexto de crase. Portanto, há mais uma alteração necessária: as deve se tornar às, pois com a 
substituição proposta se torna artigo contraído com a preposição a. 
 
Protocolo: 12220007569-3 

Recurso indeferido. O candidato solicita que a questão seja anulada. Argumenta que a afirmação II 
pode estar incorreta, dependendo da interpretação da palavra “alterações”: pode ser interpretada como “a 
quantidade de palavras acrescidas ao período em função da substituição sugerida” e, “[n]este caso, seriam 
quatro “alterações” ao substituir-se “ao (poder)” por “com o (poder)” e “ao (nível)” por “com o (nível)”.  

A banca mantém seu gabarito: a alteração exigida pela substituição de de modo proporcional por de 
acordo é a substituição da preposição a da primeira expressão pela preposição com da segunda expressão; 
como há duas ocorrências de a no trecho em questão, são duas as alterações. Em particular, não existe 
grafia de com em que esta preposição apareça unida ao artigo o; como é conjunção comparativa e não uma 
forma de preposição que pudesse ser exigida por de acordo. 
 
Questão 09 
 
Protocolo: 12220007523-0 

Recurso indeferido. O candidato solicita, presume-se, a anulação da questão. Argumenta que teria 
dois gabaritos, as letras (d) e (e). Especificamente, sustenta que “[n]a primeira lacuna é admitível a 
conjugação era ou foi, pois elas exprimirem sentidos diferentes à frase entretanto a questão refere-se 
somente ao preenchimento com as formas verbais corretas.”  

A Banca mantém seu gabarito: as gramáticas normativas explicitamente assinalam que o tempo de 
conversão do presente do indicativo para o passado é o pretérito perfeito. De fato, como observa o 
candidato, a substituição de é por foi altera o sentido do segmento, que deixa de ter idéia de continuidade – 
portanto, não seria uma adaptação correta, quanto à referência temporal, do trecho original do texto. 
 
Questão 11 
 
Protocolo: 12220007554-5 

Recurso deferido. O candidato solicita a anulação da questão, pelo fato de ter dois gabaritos, as 
letras (b) e (e). Em particular, argumenta que a forma homogenizada é ortograficamente correta, pois 
registrada em documento de referência da língua (Academia Brasileira de Letras, "Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa", 5ª Edição, p. 442, Global Editora, 2009 – também disponível no endereço eletrônico 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23).  
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A Banca acata o argumento – observando, entretanto, que a grafia em questão não é registrada em 
dicionários de grande circulação, como o Houaiss eletrônico. Tendo acatado o argumento, o Banca decide 
pela anulação da questão 11. 
 
 
Questão 13 
 
Protocolo: 12220007541-7 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita a anulação da questão. Argumenta que “[a] solicitação de 
análise de importância para o texto das ideias apresentadas causou dúvida e dificuldade ao candidato na 
solução da questão. (...) A sequencia de argumentação e a lógica de desenvolvimento utilizada forneceram 
uma ordenação, mas isso não representa o grau de IMPORTÂNCIA.”  

A Banca mantém seu gabarito.Quando se trata de identificar o grau de importância relativa das 
idéias que estruturam um texto dissertativo, é preciso ser capaz de distinguir: (a) aquela que é a idéia 
central, sua “tese”, para a qual todas as demais são mobilizadas; (b) aquelas que são seu sustentáculo 
principal e direto – os “argumentos” da tese; e (c) aquelas que são idéias auxiliares, que constituem parte 
dos argumentos. A Banca mantém que a ordem oferecida na alternativa correta, a alternativa (e), expressa 
exatamente esta hierarquia de importância no texto. Considere-se, neste sentido, o título do texto. 
 
Questão 16 
 
Protocolo: 12220007553-5 

Recurso indeferido. O candidato solicita a anulação da questão. Argumenta que “[o] enunciado da 
questão 16 não foi claro o bastante para o entendimento da questão no seguinte trecho: "... de passiva 
pronominal em analítica". O correto para o perfeito entendimento da questão seria: "... de voz passiva 
pronominal em voz passiva analítica."  

A Banca mantém seu gabarito: a formulação da questão está perfeitamente clara, trata-se de uma 
simples elipse nominal, construção corrente da língua. Considere-se que a questão também deixa claro 
tratar-se de uma transformação de voz verbal – em cujo contexto não há outra interpretação cabível para o 
segmento que não seja exatamente a interpretação observada pelo candidato. 
 
Questão 17 
 
Protocolo: 12220007576-1 

Recurso indeferido. O candidato, presumivelmente, solicita a anulação da questão, pois argumenta 
que não há gabarito. Em particular, sustenta que a substituição apontada pela letra (d) é “correta”. Segundo 
o candidato, a substituição seria referente à frase "Não se trata apenas do formato das páginas - na maioria 
das vezes a própria linguagem dos que postam é padronizada, assim como os comentários de seus 
'amigos'"; nesta frase, poder-se-ia trocar o travessão pela vírgula, pois a questão não fala em alteração de 
semântica.  

A Banca mantém seu gabarito. Em primeiro lugar, pela razão apontada pelo candidato: a 
substituição pela vírgula alteraria o sentido do trecho original, deixando de expressar a idéia de “explicação”. 
Em segundo lugar, a Banca observa que o candidato reporta incorretamente o período do texto; em 
particular, na transcrição acima, omitiu a vírgula que vem após a expressão na maioria das vezes. 
Considerando-se esta vírgula, a substituição do travessão pela vírgula no segmento faria com que na 
maioria das vezes se tornasse um expressão inadequadamente ambígua – outra razão pela qual a 
substituição seria incorreta. De fato, em situações como esta, as gramáticas normativas recomendam o uso 
de outros sinais de pontuação – como o ponto e vírgula, por exemplo. (Ver Celso Cunha e Lindley Cintra, 
Nova Gramática do Português Contemporâneo, 2ª. edição em 36ª. impressão, 1998, p.634.) 
 
Questão 18 
 
Protocolo: 12220007502-4 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (d). 
Argumenta que a sugestão de transformação da oração em II – "Caso levarmos ... " – também pode ser 
utilizada, “[v]isto que Caso e Se têm a mesma função sintatica no desenvolvimento do assunto”.  

A Banca mantém seu gabarito. De fato, Caso e Se têm a mesma função, sendo ambas conjunções 
condicionais. Embora tenham a mesma “função”, são conjunções com sintaxe diferente com relação ao 
tempo verbal: Se, no trecho do texto em questão, exige o uso do futuro do subjuntivo; mas a conjunção 
Caso é incompatível com este tempo verbal, sendo sempre usada com o presente do subjuntivo no contexto 
em questão. (Ver quanto a isso, por exemplo, M. H. de Moura Neves, Gramática de Usos do Português, 1ª. 
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Edição, 1999, p.848 e ss.) Portanto, II só seria correta se fosse escrita “Caso levemos fenômenos como 
esses em conta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 19 
 
Protocolo: 12220007516-2 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão número 19 seja alterado para a 
letra (b). Argumenta que, segundo os dicionários dicionários Houaiss (formato eletrônico na versão 3.0, 
junho de 2009, Editora Objetiva Ltda.), Lelo Universal – Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro (página 
1036, volume 2, 1950) e Wikdicionario (http://pt.wiktionary.org/wiki/), o vocábulo formato origina-se do 
francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss – 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 
'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 

Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
 
Protocolo: 12220007513-2 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que os dicionários Dicionário Houaiss (formato eletrônico na versão 3.0, junho de 2009, Editora 
Objetiva Ltda.), Lelo Universal – Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro (página 1036, volume 2, 1950) e 
Wikdicionario (http://pt.wiktionary.org/wiki/) “afirmam que a etimologia da palavra formato é FRANCESA.”  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Protocolo: 12220007518-2 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que “[s]egundo o dicionário Aurélio, o vocábulo formato origina-se do francês "format", que por 
sua vez, origina-se do latim forma”.  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
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Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Protocolo: 12220007520-0 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo o dicionário Aurélio, o vocábulo formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
 
Protocolo: 12220007537-9 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo os dicionários Aurélio eletrônico e Priberam da Língua Portuguesa, o vocábulo 
formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Protocolo: 12220007538-9 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo os dicionários Aurélio eletrônico e Priberam da Língua Portuguesa, o vocábulo 
formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Protocolo: 12220007542-7 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que a afirmação III é incorreta: (a) “[a] palavra mídia no sentido do texto provem do latim media, 
plural de medium, e que significa "aquele que está a meio", sendo a mesma grafia adotada na lingua 
inglesa”; e “a palavra formato no referente texto é no sentido de aparência, não sendo originada do inglês.”  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois o dicionário Houaiss eletrônico reconhece a origem inglesa de ambos 
vocábulos, na acepção com que são usados no texto. Quanto ao vocábulo mídia, diz o Houaiss eletrônico: 

Etimologia 
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ing.-n.-am. media (1923) 'id.', red. de mass media 'meios (de comunicação) de massas' < lat. media 
neutro pl. lat. demedius,a,um 'meio; instrumento mediador, elemento intermédio'; a palavra e a pronúncia 
inglesas (em especial, a pronúncia norte-americana) se exportaram, graças ao seu maciço poder de cultura, 
comércio e finanças, manifestos em particular, no caso brasileiro, nas agências de propaganda comerciais; 
cp. O snt. mass media; ver med(i/o)- 
Portanto, na acepção do texto, media ingressa em português corrente por meio do vocábulo inglês, este sim 
tendo como origem empréstimo do latim. E, quanto a formato, diz o Houaiss eletrônico: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III.  

A Banca rejeita a hipótese do candidato de que formato não é usado por conexão com a área de 
informática: o texto trata exatamente da internet e, como se não bastasse isso, formato é usado com relação 
ao layout das páginas de internet (ver trecho de ocorrência da palavra). 
 
Protocolo: 12220007543-7 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que a afirmação III é incorreta: (a) [a] palavra mídia no sentido do texto proviria do latim media, 
plural de medium, e a palavra formato, no texto, seria usada no sentido de “aparência”, em cuja acepção 
não se origina do inglês.  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois o dicionário Houaiss eletrônico reconhece a origem inglesa de ambos 
vocábulos, na acepção com que são usados no texto. Quanto ao vocábulo mídia, diz o Houaiss eletrônico: 

Etimologia 
ing.-n.-am. media (1923) 'id.', red. de mass media 'meios (de comunicação) de massas' < lat. media 

neutro pl. lat. demedius,a,um 'meio; instrumento mediador, elemento intermédio'; a palavra e a pronúncia 
inglesas (em especial, a pronúncia norte-americana) se exportaram, graças ao seu maciço poder de cultura, 
comércio e finanças, manifestos em particular, no caso brasileiro, nas agências de propaganda comerciais; 
cp. O snt. mass media; ver med(i/o)- 

Portanto, na acepção do texto, media ingressa em português corrente por meio do vocábulo inglês, 
este sim tendo como origem empréstimo do latim. E, quanto a formato, diz o Houaiss eletrônico: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III.  

A Banca rejeita a hipótese do candidato de que formato não é usado por conexão com a área de 
informática: o texto trata exatamente da internet e, como se não bastasse isso, formato é usado com relação 
ao layout das páginas de internet (ver trecho de ocorrência da palavra). 
 
Protocolo: 12220007558-5 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo os dicionários que consultou ("Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa", 4ª 
ed., 2009) e "Dicionário Etimológico da Lìngua Portuguesa", 3ª ed., 2007, de Antonio Geraldo da Cunha), o 
vocábulo formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss – 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Protocolo: 12220007570-1 
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Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo os dicionários que consultou (Ferreira, De Holanda; Buarque, Aurelio. NOVO 
AURÉLIO SÉCULO XXI - Dicionário da Língua Portuguesa. 4ª impressão, 1999, NOVA FRONTEIRA; 
NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO,2ª edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986; Weiszflog Walter, 
Michaelis, Moderno Dicionario Da Lingua Portuguesa, 1ª edição, Editora Melhoramentos), o vocábulo 
formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss – 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 

Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 

'formar'; na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
 
Protocolo: 12220007571-1 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (b). 
Argumenta que, segundo o dicionário que consultou (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa - pgs 923-924 - 4ª Edição - Curitiba - Ed. Positivo - 2009), o 
vocábulo formato origina-se do francês "format".  

A Banca mantém seu gabarito. Como preliminar, a Banca informa que respeita, em matéria de 
etimologia e história do ingresso de vocábulos na língua, a reconhecida autoridade do Dicionário Houaiss -- 
dos dicionários correntes o mais especializado trabalho na matéria (é o único, por exemplo, a datar o 
primeiro registro de acepções). Pois no verbete dedicado ao vocábulo formato, o Dicionário Houaiss 
eletrônico informa: 
Etimologia 
fr. format 'id.', que vem do it. formato substv. do part.pas. de fórmáre, do lat. fórmó,ás,ávi,átum,áre 'formar'; 
na acp. inf, do ing. format (1955), de mesma orig.; ver 1form- 
Como se vê (assinalado), na acepção de formato relativa à informática, houve re-ingresso recente do 
vocábulo em português a partir da língua inglesa – conforme se diz na afirmação III. 
 
Questão 20 
 
Protocolo: 12220007528-0 
 

Recurso indeferido. O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado para a letra (a). 
Argumenta que a proposta de reescrita em III é incorreta gramaticalmente, pois “a vírgula deve ser 
empregada para separar palavras e expressões de natureza explicativa, continuativa, conclusiva ou 
retificativa.”  

A Banca mantém seu gabarito. Como é bem sabido, a norma gramatical brasileira aceita a ausência 
de vírgulas no caso de elementos de caráter adverbial deslocados para a frente da frase, especialmente 
quando têm pequena extensão e não são expressões enfatizadas do período – o que se aplica à proposta 
em III. (Quanto a isso, ver – entre muitos outros – Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 2ª. edição em 36ª. impressão, 1998, p.626-628.) 
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DISCIPLINA: TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO Nº 01 
 
Questão 26 
 
Protocolo: 12220007531-9 
 

A questão 26 possui o seguinte enunciado: 
 

 “A Administração Pública gaúcha rege-se pelos princípios consignados no artigo 37 
da Constituição Federal e no artigo 19 da Constituição Estadual. Assinale a assertiva que 
NÃO contém algum desses princípios. 
 
 A) Publicidade e impessoalidade 
 B) Legitimidade e legalidade 
 C) Eficiência e produtividade 
 D) Participação e motivação  
 E) Moralidade e razoabilidade “ 

 
   Os pontos relativos à questão foram atribuídos a quem assinalou a  alternativa “C”. 
Todavia, argumenta o candidato no sentido de considerar adequada a alínea “D”, aduzindo que o princípio 
da eficiência tem sustentáculo nas Cartas Constitucionais. Nesse sentido, a seu juízo, a resposta correta 
indicaria a letra “D”, pois os princípios da participação e da motivação não estariam incluídos dentre os 
princípios que regem a Administração Pública. Requer, como decorrência, lhe seja conferida a pontuação 
relativa à questão.  
 
   A despeito das respeitáveis considerações oferecidas pelo candidato, não se pode 
prover o recurso. Na alternativa “D” foram apresentados os princípios da participação e da motivação, 
que constam expressa e formalmente dentre aqueles sobre os quais se sustenta a Administração 
pública, dispostos no artigo 19 da Constituição do Estado, como se pode verificar: 
 

 “Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à 
comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da 
razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte (...)” 
 

   Ao contrário do que afirma o candidato recorrente, pois, os princípios da 
participação e da motivação estão elencados dentre aqueles que devem ser observados pela Administração 
Pública.  

 
   Verifica-se, todavia, que não existe nem no artigo 37 da Constituição Federal nem 
no artigo 19 da Constituição Estadual qualquer referência a princípio da produtividade, colocado na 
alternativa “C” da questão 26.  
 
   Verifique-se, a propósito, o teor do disposto no artigo 37 da Constituição Federal:  
 

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte 
(...).” 

 
   Considerando-se, portanto, os limites claros e objetivos do questionado, vinculado 
ao texto específico dos dois dispositivos constitucionais federal (art. 37) e estadual (art.19) e a circunstância 
de neles inexistir referência a um fictício princípio da produtividade, a alínea “C” era a resposta indicada.  
 
   Improcede, portanto o recurso formulado.  
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Questão 26 
 
Protocolo: 12220007534-9 
 

A questão 26 possui o seguinte enunciado: 
 

 “A Administração Pública gaúcha rege-se pelos princípios consignados no artigo 37 
da Constituição Federal e no artigo 19 da Constituição Estadual. Assinale a assertiva que 
NÃO contém algum desses princípios. 
 
 A) Publicidade e impessoalidade 
 B) Legitimidade e legalidade 
 C) Eficiência e produtividade 
 D) Participação e motivação  
 E) Moralidade e razoabilidade “ 

 
   Os pontos relativos à questão foram atribuídos a quem assinalou a alternativa “C”. 
Argumenta o candidato no sentido de ver anulada a questão, dado que, em seu entendimento, a existência 
de um princípio correto, dentre dois, eivaria de nulidade o questionado.  
 
   A despeito das respeitáveis considerações oferecidas pelo candidato, por mim 
atentamente examinadas, não se pode prover o recurso. Pede-se no questionado a indicação pelo 
candidato da alternativa que não contenha algum dos princípios da Administração Pública dispostos no 
artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 19 da Constituição Estadual.  
 
   Os princípios da publicidade e da impessoalidade (A), da legitimidade e da 
legalidade  (B), da participação e da motivação (D) e da moralidade e razoabilidade (E), todos esses estão 
elencados específica e taxativamente nos dispositivos enunciados na questão, com se pode verificar:  
 
   No artigo 37 da Constituição Federal:  
 

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte (...).” 

 
 E no artigo 19 da Carta Estadual:  
 
 “Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à 
comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da 
razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte (...)” 
 

   Portanto, todas as assertivas A, B, D e E contêm algum dos princípios da 
Administração Pública à luz das normas constitucionais, não havendo possibilidade qualquer de serem 
indicadas.  
 
   A alternativa C não contém algum dos princípios, já que traz um fictício princípio 
da produtividade, que não é princípio constitucional da Administração Pública. O outro, o da eficiência, é 
princípio constitucional. Assim, a única alternativa que não traz algum dos princípios constitucionais é a 
alínea C, obviamente, e essa é a resposta correta da questão.  
 
   O enunciado da questão é claro e a resposta oferecida como correta é a única, 
dentre as alternativas, possível de ser marcada. Não se vê, pois, possibilidade de provimento do apelo.  
 
   Improcede o recurso, portanto. 



 12 

 
 

DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO Nº 01 
 

Antes de iniciar as respostas aos recursos dos candidatos, transcrevem-se, a seguir, os tópicos, de primeiro 
nível, do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, para o cargo de Técnico Superior de Informática, do 
quadro de pessoal dos serviços auxiliares, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul: 
 
"TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
1. Engenharia de Software. 2. Linguagens de programação. 3. Conceitos de segurança da informação, 
informática, de computadores e para Internet. 4. Redes de Computadores e Internet. 5. Sistemas de Bancos 
de Dados, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de Dados. 6. Sistemas de 
Computação. 7. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows XP, Vista e Windows 7. 8. 
Conhecimento, uso e configuração dos programas Microsoft Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007. 9. 
Conhecimento, uso e configuração do programa Microsoft Internet Explorer 8. 10. Conhecimentos sobre o 
BrOffice.org 3 ou superior. 11. Virtualização e Servidores do tipo blade.". 
 
Além disso, o seguinte texto introdutório se aplica a todas as questões dessa prova: 
"Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado 
para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior freqüência, o botão esquerdo, 
que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para 
ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados 
com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as 
suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução 
da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (4) no 
enunciado e nas respostas de algumas questões existem palavras que foram digitadas entre aspas, apenas 
para destacar tais palavras. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente 
somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões dessa prova considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das 
questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das 
questões, se houver.". 
 
Protocolos: 12220007512-2, 12220007525-0, 12220007532-9 e 12220007533-9 
 
QUESTÃO 31– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 1. do conteúdo programático, transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 

SOMMERVILLE [1], na página 341 de seu livro, diz o seguinte a respeito de Verificação e Validação (V & V): 

"Durante e depois do processo de implementação, o programa em desenvolvimento deve ser 
verificado para certificar-se de que ele atende a sua especificação e entrega a funcionalidade esperada 
pelas pessoas que pagam pelo software. Verificação e validação (V & V) é a denominação dada a 
esses processos de verificação e análise. Atividades de verificação e validação ocorrem em cada 
estágio do processo de software. V & V começa com revisões de requisitos e continua ao longo das 
revisões de projeto e das inspeções de código até o teste de produto.  

Verificação e validação não são a mesma coisa, embora sejam freqüentemente confundidas (o 
destaque em negrito e sublinhado é nosso). Boehm (Boehm, 1979) expressou sucintamente a 
diferença entre elas:  

� 'Validação: Estamos construindo o produto correto?' 
� 'Verificação: Estamos construindo o produto corretamente?' 

Essas definições nos dizem que o papel da verificação envolve verificar se o software está de acordo 
com suas especificações. Você deve verificar se ele atende aos requisitos funcionais e não-funcionais 
especificados. Validação, no entanto, é um processo mais geral. A finalidade da validação é assegurar 
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que o sistema de software atenda às expectativas do cliente. Vai além de verificar se o sistema está 
conforme a sua especificação para mostrar que o software realiza o que o cliente espera que ele faça. 
Conforme explico na Parte 2, especificações de sistema de software nem sempre refletem os reais 
desejos ou necessidades de usuários e de proprietários de sistema." 

ANDRÉ KOSCIANSKI [2], nas páginas 332 e 333 de seu livro, diz o seguinte a respeito de Verificação e 
Validação (V & V): 

"Construir certo da primeira vez é o objetivo fixado por todas as engenharias. Um defeito de fabricação que 
cause falha em um avião ou afete a segurança de um edifício não é admissível.  

Em software, muitas vezes desenvolvedores têm uma atitude bem mais complacente e empregam, por 
exemplo, o método de escrever-testar-modificar, até obter o resultado desejado. Essa alternativa é 
extraordinariamente dispendiosa e há boas chances de que seja preciso refazer todo o projeto novamente.  

As atividades de Verificação e Validação (V&V) servem para assegurar que o software funcione de acordo 
com o que foi especificado e atenda aos requisitos dos stakeholders. Essas atividades constituem um 
processo iniciado com as revisões dos requisitos, passando pelas revisões da análise e do projeto do 
software e as inspeções do código até chegar aos testes [Sommerville,2003].  

A verificação (o destaque é nosso) é o processo de determinar se a saída de uma fase está de acordo com 
os requisitos especificados na fase anterior. Verificar não é demonstrar que a saída de uma fase de 
desenvolvimento é correta, mas averiguar se o software está de acordo com as especificações 
preestabelecidas. 

A validação (o destaque é nosso) é o processo de confirmar que a especificação de uma fase ou do 
sistema completo é apropriada e consistente com os requisitos dos stakeholders.  

A diferença entre verificação e validação é explicitada de forma sucinta com as seguintes perguntas 
[Boehm, 1979]: 

Verificação: estamos construindo certo o produto? 

Validação: estamos construindo o produto certo?  

A verificação consiste, então, em identificar defeitos e possíveis problemas de um componente pronto, 
enquanto validação busca avaliar se a construção do componente segue os requisitos predefinidos." 
 

PRESSMAN [3], nas páginas 470 e 471, de seu livro, diz o seguinte a respeito de Verificação e Validação (V 
& V): 

"O teste de software é um elemento de um aspecto mais amplo, que é freqüentemente referido como 
verificação e validação (V&V). Verificação se refere ao conjunto de atividades que garante que o software 
implementa corretamente uma função específica. Validação se refere a um conjunto de atividades diferente 
que garante que o software construído corresponde aos requisitos do cliente. Boehm [BOEM81] diz isso de 
outro modo:  

Verificação: "estamos.construindo o produto corretamente?" 

Validação: "estamos construindo o produto certo?". " 

Os candidatos questionam o fato do item I estar correto, ao contrário do divulgado. 
 
Como se pode observar, as definições e colocações dos autores citados a respeito de Verificação e 
Validação são similares. 
 
Conforme afirmado por SOMMERVILLE, ANDRÉ KOSCIANSKI e PRESSMAN, verificação e validação não 
são a mesma coisa, embora sejam freqüentemente confundidas. Nessa questão, ao se colocar que o 
processo constituído de inspeções e revisões técnicas que avaliam se os requisitos funcionais desse 
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sistema estão sendo construídos corretamente, de modo a atender as especificações predefinidas no 
projeto desse software, está-se abordando, especificamente, o fato relativo a "estamos construindo certo 
o produto?", ou seja, a verificação que tem como foco a realização das ações necessárias para avaliar se o 
software está de acordo com suas especificações e se atende aos requisitos funcionais e não-funcionais 
especificados. No item I, dessa questão, em nenhum momento apresentou-se dados ou considerações que 
abordassem o processo de confirmação da especificação de uma fase ou do sistema completo e se ela é 
apropriada e consistente com os requisitos dos envolvidos no projeto. 

[1] SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8 Ed. São Paulo : Pearson Addison Wesley, 2007. 

[2] KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software. 2 Ed. São Paulo : Novatec 
Editora, 2007. 
[3] PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software - 5ª Edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2002. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre 
"Engenharia de Software" e "Qualidade de Software", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do 
Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, para o cargo de concurso público para provimento de cargos de 
Técnico Superior de Informática, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do 
Estado do Rio Grande do Sul, o qual se encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

 
Protocolos: 12220007522-0 e 12220007552-5 
 
QUESTÃO 37 – Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada nos itens 2. e 5., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
Conforme dito anteriormente, no item (5), do texto introdutório da prova, para resolver as questões da prova 
o candidato deve considerar, apenas, os recursos disponibilizados, tais como essas orientações, os textos 
introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas 
Figuras das questões, se houver, e não ficar imaginando outras construindo afirmações e colocações que 
não existem. 
 
Essa questão foi construída de forma que o estabelecimento de conexão e consulta ao banco de dados 
ocorra corretamente após a execução de 03 (três) passos:  
//estabelecer conexão com o banco de dados MySQL (seta nº 1) 
//criar "Statement" para consultar o BD MySQL (seta nº 2) 
//consultar o banco de dados MySQL (seta nº 3) 
 
Nesse caso, observa-se que a linha de código "Class.forName( JDBC_DRIVER );" carregou a classe de 
driver do banco de dados, cuja variável foi definida na linha de código "static final String JDBC_DRIVER = 
"com.mysql.jdbc.Driver";", a qual apresenta o nome do driver JDBC. Portanto, a conexão com o banco de 
dados, com os dados disponíveis nessa questão, somente poderá ser estabelecida utilizando-se o método 
"getConnection", da classe "DriverManager".  
 
Na Figura 5(a), a linha de código, apontada pela seta nº 1, atribui a variável "con", que é um objeto do tipo 
"Connection", a conexão com o banco de dados. Entretanto, há um erro grave nessa linha: é chamado o 
método "getConnection", sem, entretanto, se referenciar a classe a que pertence esse método. 
 
Portanto, para que a linha de código, apontada pela seta nº 1, estivesse correta, deveria ter sido escrita da 
seguinte forma: "con = DriverManager.getConnection(DB, "prova","sucesso");" e não, apenas, "con = 
getConnection(DB, "prova","sucesso");". 
 
Outros detalhes a respeito podem ser obtidos em DEITEL [1], páginas 906 e 907. 
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[1] DEITEL, H. M. & DEITEL, P. J. Java, como programar - 6ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "Banco 
de dados" e "Java", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO 
CONCURSO, para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de 
Informática, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande 
do Sul, o qual se encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

Protocolo: 12220007545-7  
 
QUESTÃO 38– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada nos itens 1. e 2., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
Ao contrário do afirmado pelo candidato, observando-se a Figura 6(b), é possível afirmar que a classe 
"calcularSalario" receberá dois argumentos de entrada e será responsável pelo cálculo do salário, como 
mostram as Figuras 6(c), 6(d) e 6(e) e de acordo com o que está escrito no texto introdutório dessa questão: 
"O segundo programa foi desenvolvido tomando-se como base os dados e informações constantes na 
Figura 6(b) que mostra, intencionalmente, apenas uma classe de um diagrama da UML, o qual tem a 
responsabilidade de calcular o novo salário de um empregado, assim como o disponibilizá-lo para 
visualização pelo programa da Figura 6(a), a partir de dados necessários informados através do primeiro 
programa (Figura 6(a)). Ao serem executados esses dois programas é solicitado que seja informado o 
salário atual do empregado (Figura 6(c)) e a porcentagem do aumento (Figura 6(d)). Ao final da execução 
desses programas, é apresentada uma mensagem informando o novo salário do empregado (Figura 6(e)).". 
 
Apresenta-se, abaixo, a Figura 6(a) sem o retângulo apontado pela seta nº 1, assim como o código fonte da 
classe "Empregado" e a correspondência com a classe, da UML, "Empregado". 
 
Lembra-se o seguinte: 
� a operação "obterSalario", implementada no método de mesmo nome, oferece o serviço de retornar o 

conteúdo da variável "salario", não devendo receber nenhum parâmetro para isso; 
� a operação "calcularSalario", implementada no método de mesmo nome, oferece o serviço de calcular o 

salário. Para isso, recebe nas variáveis "salarioAtual" e "porcentagem", ambas do tipo double, os 
valores correspondentes através do programa da Figura 6(a), e, após realizar o cálculo, com os dados 
disponibilizados aos candidatos, obrigatoriamente, armazena o valor calculado na variável "salario". 
Essa operação não retorna valor; 

� a inicialização da variável "salario" é feita na classe "Empregado"; 
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3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "UML" 
e "Java", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

 

Protocolos: 12220007501-4, 12220007504-4, 12220007507-4, 12220007508-4, 12220007514-2, 
12220007515-2, 12220007527-0, 12220007536-9, 12220007544-7, 12220007551-5 e 12220007560-3 
 
 
QUESTÃO 39 – ANULADA 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada nos itens 1. e 2., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
Conforme dito anteriormente, o texto introdutório dessa questão diz que ela baseou-se nas Figuras 6(a), 
6(b), 6(c), 6(d) e 6(e), tendo sido implementados dois programas, em Java, que possibilitam calcular e 
visualizar o novo salário de um empregado. O primeiro desses programas é mostrado na Figura 6(a), no 
qual se inseriu, no local apontado pela seta nº 1, um retângulo, de modo a ocultar qualquer código fonte 
existente nesse local. O segundo programa foi desenvolvido tomando-se como base os dados e 
informações constantes na Figura 6(b) que mostra, intencionalmente, apenas uma classe de um diagrama 

Figura 6(a) - Programa em Java 

1 
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da UML, o qual tem a responsabilidade de calcular o novo salário de um empregado, assim como o 
disponibilizá-lo para visualização pelo programa da Figura 6(a), a partir de dados necessários informados 
através do primeiro programa (Figura 6(a)).  
 
Apresenta-se, abaixo, a Figura 6(a) sem o retângulo apontado pela seta nº 1, assim como o código fonte da 
classe "Empregado" e a correspondência com a classe, da UML, "Empregado". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através desses programas é perfeitamente possível calcular e apresentar o salário de um novo empregado, 
de acordo com as condições estabelecidas no texto introdutório da questão e com as informações 
constantes nas Figuras 6(a) e 6(b). 
 
Lembra-se o seguinte: 
� a operação "obterSalario", implementada no método de mesmo nome, oferece o serviço de retornar o 

conteúdo da variável "salario", não devendo receber nenhum parâmetro para isso; 
� a operação "calcularSalario", implementada no método de mesmo nome, oferece o serviço de calcular o 

salário. Para isso, recebe nas variáveis "salarioAtual" e "porcentagem", ambas do tipo double, os 
valores correspondentes através do programa da Figura 6(a), e, após realizar o cálculo, com os dados 
disponibilizados aos candidatos, obrigatoriamente, armazena o valor calculado na variável "salario". 
Essa operação não retorna valor; 

� a inicialização da variável "salario" é feita na classe "Empregado"; 
 
Apesar da correta montagem da questão, quanto ao seu enunciado, as alternativas não foram digitadas 
corretamente, invalidando a questão. 
 
 
 
 

Figura 6(a) - Programa em Java 

1 
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3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "UML" 
e "Java", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há razões técnicas que justifiquem a anulação dessa questão. RECURSO DEFERIDO - 
QUESTÃO ANULADA. 

 

Protocolo: 12220007573-1 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 2., do conteúdo programático transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
O candidato alega que o sistema operacional pode ter invertido as funções dos botões do mouse. Ao 
contrário do afirmado pelo candidato, a questão é clara ao informar da configuração dos botões do mouse, 
como se pode observar no texto introdutório da prova, o qual descreve-se, novamente, a seguir. 
 
Texto introdutório da prova: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita 
(destro) e usa, com maior freqüência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de 
arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar 
especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os 
programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, 
caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário. Além disso, é dito categoricamente, no item (5), 
que, para resolver as questões da prova, o candidato deve considerar, apenas, os recursos 
disponibilizados, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados 
propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver, e não ficar 
imaginando outras construindo afirmações e colocações que não existem que o enunciado.  
 
Em nenhum momento se falou a respeito do sistema operacional inverter, inadvertidamente, os botões do 
mouse ou apresentou-se detalhes, na questão que levassem a essa afirmação.  
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre 
"Javascript", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 
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Protocolos: 12220007524-0, 12220007526-0, 12220007550-5 e 12220007559-5 
 
QUESTÃO 42 – Alterar o gabarito da letra "D" para "E".  
 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 5., do conteúdo programático, transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
HEUSER [1], na página 141, de seu livro afirma: 
� uma tabela encontra-se na terceira forma normal quando, além de estar na 2FN, não contém 

dependências transitivas; 
� dependência funcional transitiva ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da 

tabela, depende de outra ou um conjunto de colunas da tabela. 
 
Já na página 146, HEUSER [1], afirma: 
� uma tabela encontra-se na quarta forma normal quando, além de estar na 3FN, não contém 

dependências multi-valoradas; 
 
Na Figura 8(a) vê-se que para identificar uma ocorrência da tabela "telefone" (Figura 8(c), é necessário o 
par "item, matrícula". Nessa tabela, somente o campo "item", não permite identificar uma única ocorrência 
da tabela, assim como somente matrícula, também não. Dessa forma, conforme dito anteriormente, é 
impositivo o emprego do par "item, matricula" como chave primária. Nesse caso, todos os demais registros 
da tabela são dependentes, única e exclusivamente, da chave primária que determina funcionalmente os 
campos "numero" e "status".  
 
Portanto, como a tabela já está na segunda forma normal e não há dependência transitiva, conclui-se que 
essa tabela está na terceira forma normal. Deve-se considerar, ainda, que não há, nessa tabela, 
dependência multi-valorada. Em conseqüência, a tabela, em questão, está na quarta forma normal. 
 
[1] HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 4ª Ed. Porto Alegre : Instituto de Informática da 
UFRGS, Sagra Luzzatto, 2001. 
 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "Banco 
de dados", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão, que, entretanto, não 
é a divulgada com o gabarito oficial. Há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito da letra "D" para 
a letra "E", devendo ser, apenas, alterado o gabarito oficial divulgado. RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO 
ALTERADA DE LETRA "D" PARA "E". 

Protocolo: 12220007505-4 
 
QUESTÃO 43 – Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 5., do conteúdo programático, transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
Para resolver adequadamente essa questão o candidato deveria ter observado que os esquemas 
relacionais "aluno" e "telefone", na Figura 8(a), assim como as tabelas correspondentes, nas Figuras 8(b) e 
8(c), implementam o conceito de "entidade fraca", ou chamado por alguns autores, como HEUSER [1], de 
"relacionamento identificador". Nesse caso, o atributo identificador da "entidade fraca" ("item"), por si só, 
não permitirá identificar uma única ocorrência de "telefone", sendo necessária a junção, posteriormente, 
com o atributo identificador da entidade "aluno" ("matricula"). Essa junção se efetivará quando da 
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construção do modelo lógico, segundo os conceitos do modelo relacional, como se pode observar na Figura 
8(b). 
 
Na modelagem conceitual de um projeto de banco de dados, a "entidade fraca" pode ser indicada, no DER, 
pelo relacionamento destacado (linha mais larga) próximo a entidade "telefone". 
 
Maiores detalhes podem ser obtidos no livro de HEUSER [1]. 
 
[1] HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 4ª Ed. Porto Alegre : Instituto de Informática da 
UFRGS, Sagra Luzzatto, 2001. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "Banco 
de dados", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

Protocolos: 12220007529-0, 12220007530-9 e 12220007572-1 
 
QUESTÃO 45– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 5., do conteúdo programático, transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
Conforme dito anteriormente, no item (5), do texto introdutório da prova, para resolver as questões da prova 
o candidato deve considerar, apenas, os recursos disponibilizados, tais como essas orientações, os textos 
introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas 
Figuras das questões, se houver, e não ficar imaginando outras construindo afirmações e colocações que 
não existem. 
 
A questão é bem clara nas informações constantes nos itens (1) a (5) de seu texto introdutório.  
 
Para responder essa questão era necessário que o candidato conhecesse os conceitos relativos a 
integridade de identidade e integridade referencial. 
 
Segundo ELMARSRI [1], em seu livro, na página 95, diz que qualquer conjunto de atributos de SK, do 
esquema de relação R é chamado superchave, ou seja, conjunto de um ou mais atributos que, tomado 
coletivamente, permite identificar unicamente uma entidade no conjunto de entidades. 
 
ELMARSRI [1] conceitua, na página 88 de seu livro, integridade referencial: 

"Para definir integridade referencial mais formalmente definimos, primeiro, o conceito de uma chave 
estrangeira. As condições dadas a seguir para uma chave estrangeira especificam uma restrição de 
integridade referencial entre os dois esquemas de relação R1 e R2. Um conjunto de atributos FK do 
esquema da relação R1 é uma chave estrangeira de R1 que faz referência a relação R2, se ele satisfizer as 
duas regras seguintes:  

Os atributos de FK têm o(s) mesmo(s) domínio(s) que os atributos da chave primária PK de R2; diz-se que 
os atributos de FK fazem referência ou se referem à relação R2.  

Um valor de FK em uma tupla t1 do estado corrente r1 (R1) ou ocorre como um valor de PK para alguma 
tupla t2 no estado corrente r2 (R2) ou é null. No caso anterior, temos t1 [FK] = t2[PK], e dizemos que a tupla 
t1 faz referência ou se refere a tupla t2. 
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Nessa definição, R1 é chamada relação referência, e R2 é a relação referida. Se essas duas condições 
forem asseguradas uma restrição de integridade referenciaI de R1 para R2 é dita garantida.".  

 
Portanto, o item I está certo porque os atributos "item, matricula", tomados coletivamente, permitem 
identificar unicamente uma entidade no conjunto de entidades e constituem-se o mínimo, não podendo ser 
separados, sendo, portanto, uma superchave mínima do esquema "telefone". 
 
O item II está correto, pois o atributo "matricula" (Figura 8(a)) é chave primária no esquema "aluno" e ele, ao 
fazer parte do esquema "telefone", é acrescentado a esse esquema como chave estrangeira, de modo a 
garantir a integridade referencial com o esquema "aluno". 
 
O item III está certo pois, como dito no item (2), do texto introdutório da questão, o atributo "CPF" permite 
identificar um único registro na tabela "aluno", ele nunca se repetirá e em nenhum momento será nulo, 
sendo, portanto, uma chave candidata. Ressalte-se que uma chave, para ser primária, antes, ela deverá 
atender os requisitos de ser uma chave candidata, sendo que a chave primária é uma chave candidata que 
foi escolhida para ser o identificador de um esquema e/ou tabela. Nesse caso, escolheu-se, como chave 
primária, o atributo "matricula", sendo que CPF continua a ser uma chave candidata. 
 
O item IV porque, os atributo "matricula, nome, cpf" (Figura 8(a)), tomados coletivamente, permitem 
identificar unicamente uma entidade no conjunto de entidades, constituindo uma superchave do esquema 
"aluno". 
 
 
Mais detalhes a respeito podem ser obtidos em ELMARSRI [1], HEUSER [2] e DATE [3]. 
 
[1] ELMARSRI, Ramez; NAVATTHE, Shamkant. Sistemas de banco de dados. 4ª Ed. São Paulo : Pearson 
Addison Wesley, 2005. 
 
[2] HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 4ª Ed. Porto Alegre : Instituto de Informática da 
UFRGS, Sagra Luzzatto, 2001. 
 
[3] DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro : Campus, 2000. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "Banco 
de dados", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, 
para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se 
encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

Protocolos: 12220007500-4, 12220007517-2, 12220007519-2, 12220007535-9, 12220007539-9, 
12220007561-3 e 12220007574-1 
 
QUESTÃO 47 – Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 4., do conteúdo programático, transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
Nessa questão consta no enunciado introdutório da questão e no texto da questão propriamente dito que 
ela refere-se às normas ANSI/EIA/TIA sobre cabeamento horizontal de um sistema de cabeamento 
estruturado, que se estende da saída dos equipamentos instalados no Armário de Telecomunicação, 
situado na Sala de Telecomunicação, até as Estações de Trabalho, passando pelas tomadas e conectores. 
A Figura 9(a) reforça o fato, novamente, de se tratar de um sistemas de cabeamento estruturado.  
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Nenhum dos candidatos questionou a parte técnica da questão, mas ativeram-se, única e exclusivamente, a 
um detalhe ortográfico. Ressalte-se, que referenciou-se, corretamente, mais de uma vez, o instituto 
padronizador (ANSI/EIA/TIA), assim como a norma correspondente de que está sendo abordada na questão 
(cabeamento estruturado). 
 
Apesar de se ter invertido os números "68" por "86", no momento da digitação, tal fato não inviabiliza a 
questão que está correta tecnicamente, não comprometendo o seu entendimento e resposta. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre 
"Redes de computadores", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO 
CONCURSO, para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de 
Informática, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande 
do Sul, o qual se encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

Protocolo: 12220007506-4 

QUESTÃO 51– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 3., do conteúdo programático transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
Boato ou, também traduzido por "Hoax" na língua inglesa. São mensagens eletrônicas que apresentam 
conteúdo alarmante, falso ou mentiroso, procurando explorar a ingenuidade ou falta de conhecimento sobre 
o assunto. Geralmente essas mensagens estimulam o leitor a continuar a sua divulgação ("envie este e-mail 
a todas as pessoas que você ama..." e "envie este e-mail a todos os seus amigos..."), ou então a excluir 
determinado arquivo do sistema operacional, alegando que esse programa que se encontra armazenado no 
computador é na verdade um vírus.  
 
Como se pode observar, no texto introdutório dessa questão deixa de forma bem clara, a questão de ações 
realizadas por um ser humano e não simplesmente por e-mail. 
 
Mais detalhes a respeito podem ser obtidos em CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet (Partes de I a 
VIII e Glossário). Disponível em < http://cartilha.cert.br/ >. Acesso em 18 jun. 2010. 
 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre 
"Segurança da informação", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA 
DO CONCURSO, para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de 
Informática, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande 
do Sul, o qual se encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 
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Protocolos: 12220007503-4 e 12220007577-1 
 
QUESTÃO 55– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 8., do conteúdo programático transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
 
Considerando as condições apresentadas e descritas na janela principal do Word 2007, mostrada na Figura 
13, ao ser dado um clique com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, que 
possui a identificação "Página em Branco", pode-se afirmar que serão inseridas duas quebras de página, 
sendo uma na página três e outra na página quatro, ficando esse documento com um total de cinco 
páginas, conforme mostram as Figuras abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre "Word 
2007", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO CONCURSO, para 
o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de Informática, do quadro de 
pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o qual se encontra 
destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

 

Protocolos: 12220007521-0 e 12220007549-7 
 
QUESTÃO 60– Mantida.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 9., do conteúdo programático transcrito 
acima.  
 
2. Parte expositiva 
O questionamento dos candidatos refere-se à baixa qualidade da impressão, assim como a seta nº 2 estar 
apontando para uma área onde não há qualquer ícone, atalho ou botão, apresentando-se um espaço vazio 
entre a Barra de Favoritos e a Barra de Comandos.  
 
Não há nenhum erro tanto quanto a qualidade de impressão como ao local para onde esta apontado a seta 
nº 2. A seta nº 2, realmente, está apontando para uma área onde não há qualquer ícone, atalho ou botão e 
não há nada de errado nisso. 
 

1 
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Nesse caso, para que a janela principal do Internet Explorer, da Figura 17(a), passasse a ser exibida como 
mostrado na Figura 17(b), bastou, antes, na Figura 17(a), dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, 
sobre qualquer um dos locais apontados pelas setas de nº 1 a 4. 

 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em diversos livros que abordam os conceitos versando sobre 
"Internet Explorer 8", cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do Anexo - PROGRAMA DO 
CONCURSO, para o cargo de concurso público para provimento de cargos de Técnico Superior de 
Informática, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande 
do Sul, o qual se encontra destacado acima. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o 
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO 
MANTIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


