
PROCESSO SELETIVO 
SEVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ BA 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 
Cargo: S01 - ADVOGADO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:Z E A questão deve ser anulada, pois contraria o artigo 204, parágrafo 1º 
do Código Civil. 

ANULADA  

29 - Gab.:Y D A questão deve ser anulada, pois contraria o artigo 204, parágrafo 1º 
do Código Civil. 

ANULADA  

29 - Gab.:X B A questão deve ser anulada, pois contraria o artigo 204, parágrafo 1º 
do Código Civil. 

ANULADA  

30 - Gab.:Z C O artigo 238 do Código Civil, indicado pela recorrente, refere-se à 
obrigação de restituir coisa certa e não à obrigação de dar coisa certa, 
como mencionado na questão, não se aplicando ao caso, portanto. 

INDEFERIDO 
 

32 - Gab.:Z B O erro da assertiva D mencionada pela recorrente está no fato de que 
o contrato de compra e venda não é um contrato real e sim 
consensual, completando-se com o acordo de vontades e não com a 
tradição do objeto. 

INDEFERIDO 

 

34 - Gab.:Z C O artigo 990 do Código Civil, mencionado pela recorrente, refere-se à 
responsabilidade dos sócios e não à responsabilidade da sociedade, a 
qual, por força da autonomia patrimonial que detém, sempre 
responderá ilimitadamente com o seu patrimônio, diferentemente dos 
sócios, que podem responder limitada ou ilimitadamente. O artigo 990 
do Código Civil não trata da responsabilidade da sociedade, pessoa 
jurídica com patrimônio próprio, o qual responde sempre pelas dívidas 
sociais. 

INDEFERIDO 

 

35 - Gab.:Y A O princípio da cartularidade é o que indica a necessidade de 
documento físico para corporificar o título de crédito e não guarda 
relação com a característica de desvinculação da causa que gerou o 
documento, sendo essa uma peculiaridade do princípio da autonomia, 
como indicado no gabarito. 

INDEFERIDO 

 

36 - Gab.:Z C A Caducidade é considerada uma das formas de extinção do ato 
jurídico, assim reconhecida de forma pacífica pela doutrina moderna do 
direito administrativo brasileiro, capitaneada pelo saber de José dos 
Santos Carvalho Filho, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Antonio 
Bandeira de Mello. 

INDEFERIDO 

 

39 - Gab.:Y E O instituto da desestatização tem como conceito, para o direito 
administrativo, aquele apontado como resposta correta pelo gabarito. 
Conquanto sua disciplina esteja descrita de forma expressa na lei 

INDEFERIDO 
 



referida, trata-se de instituto que denota a estratégia política de 
transferência ao particular da execução dos serviços públicos, matéria 
esta afeta ao ponto “Serviços Públicos”, matéria integrante da ementa 
deste certame. 

44 - Gab.:Y D A questão deve ser anulada, por conter duas alternativas corretas. ANULADA  
50 - Gab.:Y B A questão, de direito processual do trabalho, refere-se ao artigo 795, 

parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
expressamente estabelece que a incompetência de foro, no âmbito do 
Direito do Trabalho, pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz.  

INDEFERIDO 

 

 
Cargo: S01 - ADVOGADO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:Y E 

Nem todos os dicionários apresentam exatamente as mesmas palavras 
em seus verbetes. Os sinônimos das palavras grifadas na questão 
estão corretos e podem ser encontrados no Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa ou Minidicionário da Língua Portuguesa,de Silveira 
Bueno ,  e outros. 

INDEFERIDO  

5 - Gab.:Y C 
O final do primeiro parágrafo é construído com frases que apresentam 
comparações: "choca como palavrão"; "soa como vitupério", deleita 
como solo de clarineta" 

INDEFERIDO  

7 - Gab.:Y A 
A única conjunção que pode substituir a locução conjuntiva "no 
entanto", na frase, é ENTRETANTO, pois as duas expressam ideia de 
oposição. 

INDEFERIDO  

13 - Gab.:Y C Passando a frase para a voz ativa, temos: O regime militar 
INTRODUZIU os pacotes na política brasileira. INDEFERIDO  

14 - Gab.:Y C A questão 14 se refere ao radical grego demo-. Não há qualquer 
referência ao substantivo alto- falante. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S01 - ADVOGADO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

24 - Gab.:Y C 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet.  
Um cookie é apenas um bit de texto em um arquivo no computador, 
contendo uma pequena quantidade de informações que o identificam 
para um site específico e quaisquer outras informações que o site 
deseja manter sobre o usuário que o visita. 
Os cookies são ferramentas legítimas usadas por muitos sites para 

INDEFERIDA ------------------ 



rastrear as informações do visitante. Como exemplo, posso acessar 
uma loja online de um computador e colocar um item na cesta, mas 
decidir não comprá-lo imediatamente porque desejo comprar preços. A 
loja pode optar por gravar as informações sobre os produtos colocados 
na minha cesta em um cookie armazenado no meu computador. Esse 
é um exemplo de um bom uso de cookies para aprimorar a experiência 
do usuário. 
Os únicos sites que devem recuperar as informações armazenadas em 
um cookie são aqueles que gravaram as informações nesse cookie 
específico. Isso deve assegurar sua privacidade impedindo que 
qualquer outro site que esteja visitando possa ler os cookies criados 
por aquele site.  

 
Cargo: S03 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS  
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:X C 
Conforme a Portaria 25, o empregador apenas orienta o funcionário 
como deve utilizar o EPI mais quem guarda e conserva é o funcionário 
e não o empregador. 

INDEFERIDO  

30 - Gab.:X D 
O Painel de Debates é uma técnica de Pesquisa e não uma das 
estratégias utilizadas para Avaliação de Climas Organizacional como 
foi pedido no enunciado da questão. 

INDEFERIDO  

34 - Gab.:X B É necessário fazer um Levantamento de Necessidades para saber as 
razões que originam a necessidade para se fazer um Treinamento. 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X E 
O enunciado da questão pede que assinale a alternativa INCORRETA, 
portanto a única alternativa que se encaixa é a resposta E – Horário de 
Trabalho. 

INDEFERIDO  

38 - Gab.:X A A Simulação é uma técnica da Dinâmica de Grupo e não uma das 
etapas como foi pedido no enunciado da questão. INDEFERIDO  

39 - Gab.:X B 

A única alternativa que se encaixa no enunciado é a Letra B, pois 
precisamos verificar a requisição de pessoal, temos que fazer o 
recrutamento com a avaliação de quanto vai custar, precisamos saber 
se o candidato tem experiência independente de sua idade e também 
precisamos avaliar custos não só internos mais também se for fazer 
um recrutamento externo.  

INDEFERIDO  

 
Cargo: S03 - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS  
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa INDEFERIDA ------------------ 



uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S04 - ANALISTA DE SUPORTE  
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

27 - Gab.:X A 

Quanto ao funcionamento dos barramentos de um computador, a 
memória é o único componente, das alternativas apresentadas que não 
pode atuar  atuar como MESTRE por não ser capaz de controlar a 
transferência num barramento. 

INDEFERIDA ---------------- 

28 - Gab.:X C 

A alternativa “C” é a única que relaciona protocolos classificados na 
camada Aplicação. A alternativa “A” relaciona protocolos da camada 
Rede, a altenativa “B” relaciona da camada Transporte, a alternativa 
“D” das camadas Aplicação e Rede e a alternativa “E” da camada 
Enlace. 

INDEFERIDA ---------------- 

37 - Gab.:X C 
Comparada às demais alternativas, a criptográfia assimétrica, ou 
criptografia de chave assimétrica,  NÃO é recomendável quando há 
comunicação intensa de dados 

INDEFERIDA ---------------- 

39 - Gab.:X C 

A resposta mais adequada é a Configuração Automática já que, por 
padrão, o TCP/IP usa o Endereçamento IP Particular Automático 
(APIPA) para oferecer configuração automática usando o intervalo de 
endereços IP de 169.254.0.1 a 169.254.255.254 e a máscara de sub-
rede 255.255.0.0.  
Enquanto que a configuração dinâmica requer a configuração de um 
servidor DHCP para obter informações de configuração de endereço 
IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor DNS, tipo de nó 
NetBIOS e servidor WINS. 

INDEFERIDA ---------------- 

43 - Gab.:X A 

O comando TRUNCATE TABLE apaga o conteúdo de uma tabela, o  
DROP TABLE apaga uma tabela e ALTER TABLE altera elementos de 
uma tabela. DELETE TABLE está com a sintaxe errada e ERASE 
TABLE não existe. 

INDEFERIDA ---------------- 

45 - Gab.:X D O esquema representa o tipo de ataque Spoofing e está em linha com 
a ementa, no item Ataques de Negação de Serviço e ataques INDEFERIDA ---------------- 



distribuídos de negação de serviço 

49 - Gab.:X B 
A questão refere-se ao item de ementa “Comunicação segura com 
Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS) e 
Protocolo TCP” 

INDEFERIDA ---------------- 

 
Cargo: S04 - ANALISTA DE SUPORTE  
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:X A 
O final do primeiro parágrafo é construído com frases que apresentam 
comparações: "choca como palavrão"; "soa como vitupério", deleita 
como solo de clarineta" 

INDEFERIDO  

10 - Gab.:X E 

As lacunas devem ser preenchidas com "com os quais", "de que" e 
"cujo", respectivamente, de acordo com a regência dos verbos, pois 
"alguém tenta convencer COM ALGUNS ARGUMENTOS", alguém 
duvida DAS PROPOSTAS" e, na última lacuna, há a ideia de posse, 
justificando o uso do  pronome CUJO. Não se usa "cujo o".  

INDEFERIDO  

13 - Gab.:X A Passando a frase para a voz ativa, temos: O regime militar 
INTRODUZIU os pacotes na política brasileira. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S04 - ANALISTA DE SUPORTE  
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

17 - Gab.:X D O Gerenciador de programas do Windows XP não remove programas 
que não tenhamsido escritos para sistemas operacionais Windows. INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

24 - Gab.:X A 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet.  

INDEFERIDA ------------------ 



Um cookie é apenas um bit de texto em um arquivo no computador, 
contendo uma pequena quantidade de informações que o identificam 
para um site específico e quaisquer outras informações que o site 
deseja manter sobre o usuário que o visita. 
Os cookies são ferramentas legítimas usadas por muitos sites para 
rastrear as informações do visitante. Como exemplo, posso acessar 
uma loja online de um computador e colocar um item na cesta, mas 
decidir não comprá-lo imediatamente porque desejo comprar preços. A 
loja pode optar por gravar as informações sobre os produtos colocados 
na minha cesta em um cookie armazenado no meu computador. Esse é 
um exemplo de um bom uso de cookies para aprimorar a experiência do 
usuário. 
Os únicos sites que devem recuperar as informações armazenadas em 
um cookie são aqueles que gravaram as informações nesse cookie 
específico. Isso deve assegurar sua privacidade impedindo que 
qualquer outro site que esteja visitando possa ler os cookies criados por 
aquele site.  

25 - Gab.:X D 

Não existe opção de impressão “últimas X páginas, onde X representa o 
número de páginas a serem impressas”. Enquanto que Página corrente, 
Todo o docmento e páginas específicas são permitidas. Área 
selecionada no documento também atra’ves da opção “Seleção”. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S07 - ANALISTA EM LITERATURA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X E 

Em "Aquela esperança de tudo se ajeitar" é verso que remonta ao 
período em que os dois estavam juntos, tentando resolver os 
problemas da relação. Faz parte da época "tudo que fomos nós"/ "As 
marcas de amor em nossos lençóis"/ "As nossas melhores lembranças" 
A ideia de que a relação existiu por mais tempo do que devia está em 
"E a leve impressão de que já vou tarde". O termo grifado indica que 
ele deveria ter ido antes, terminado a relação antes. 

INDEFERIDO  

29 - Gab.:X B 

O verso em que fica claro que   o eu-lírico não será movido pelo 
espírito de vingança  apresenta-se na alternativa B: "Nem vou lhe 
cobrar pelo seu estrago". O verbo cobrar, conotando  vingança , é 
negado pela palavra NEM que o antecede. 
Na primeira parte do texto, o verso da alternativa D aparece carregado 
de rancor e o leitor até este ponto ainda não sabe como se comportará 
o eu-lírico.   

INDEFERIDO  

31 - Gab.:X A Em IMPRESSÃO , como se comprova na transcrição fonética: 
/iNpresãw/, o último fonema (som) é a semivogal /w/ . INDEFERIDO  

39 - Gab.:X E 
 
Quando diz que "Capitu enxugou as lágrimas DEPRESSA, olhando A 

INDEFERIDO  



FURTO (furtivamente) para a gente que estava na sala.", o narrador 
insinua que a personagem dissimulava, tentava disfarçar  seus 
sentimentos, escondendo as lágrimas e procurando confirmar se 
alguém a vira chorar. 
Nas outras alternativas, não há indício de dissimulação da 
personagem; Bentinho simplesmente narra suas impressões sobre os 
fatos : Capitu consola a amiga, "olhou para o cadáver ...fixamente" , 
demosntra sofrimento quando lhe saltam algumas lágrimas e fita o 
defunto. 

42 - Gab.:X B  A alternativa C é inválida porque a análise das causas e 
consequências dos fatos históricos não é  objetivo do Naturalismo. INDEFERIDO  

43 - Gab.:X D 

Dentre as opções,  o único aspecto  estilístico que pode ser encontrado 
tanto nos poemas parnasianos quanto nos simbolistas é a 
preocupação com a forma. Os dois estilos  convivem por certo tempo e 
apresentam pontos em comum : " Mas em meados de 1910 ( os 
simbolistas) convivem com os parnasianos, ambos gastos e vazios, 
numa fase de transição..." (Estilos de Época na Literatura, Domício 
Proença Filho, p.240)  e a preocupação formal é uma delas : "Em 1857, 
quando Charles Baudelaire, precursor do Simbolismo, publicou As 
Flores do Mal ,  inovações começavam a esboçar-se na literatura 
mundial, pois apesar da perfeição formal, a obra introduzia a ideia de 
que todas as coisas possuem uma correspondência entre si e podem 
ser representadas por símbolos.' (Letras e contextos, Jordão e Bellezi, 
vol. Único, p. 145 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S08 - ASSISTENTE CONTÁBIL II  
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para: 

27 - Gab.:Y C 

A questão pode ser resolvida através dos seguintes lançamentos (simplificados): 
D Salários a Pagar  12.000,00 
C Bancos   12.000,00 
 
D Caixa   6.600,00 
C Duplicatas a Receber 6.000,00 
C Juros Ativos     600,00 
 
D Duplicatas a Pagar 3.200,00 
D Despesa de Juros    800,00 
C Banco   4.000,00 
 
D Duplicatas Descontadas 2.000,00 
C Duplicatas a Receber             2.000,00 
 
D Duplicatas Descontadas 6.000,00 

INDEFERIDO  



C Banco   6.000,00 
 
Cabe salientar que, nas informações constantes do enunciado da questão, não há nenhuma afirmativa 
de que “o cheque recebido do cliente, em pagamento de uma duplicata de R$6.000,00, com juros de 
mora correspondentes a 10%.”, tenha sido depositado no banco. 
Desta forma, até que este fato realmente ocorra, ou seja, a empresa deposite no banco o cheque 
recebido em pagamento, o valor correspondente ao recebimento (R$6.600,00) deverá ser debitado a 
conta “caixa”. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

27 - Gab.:X A 

A questão pode ser resolvida através dos seguintes lançamentos (simplificados): 
D Salários a Pagar  12.000,00 
C Bancos   12.000,00 
 
D Caixa   6.600,00 
C Duplicatas a Receber 6.000,00 
C Juros Ativos     600,00 
 
D Duplicatas a Pagar 3.200,00 
D Despesa de Juros    800,00 
C Banco   4.000,00 
 
D Duplicatas Descontadas 2.000,00 
C Duplicatas a Receber             2.000,00 
 
D Duplicatas Descontadas 6.000,00 
C Banco   6.000,00 
 
Cabe salientar que, nas informações constantes do enunciado da questão, não há nenhuma afirmativa 
de que “o cheque recebido do cliente, em pagamento de uma duplicata de R$6.000,00, com juros de 
mora correspondentes a 10%.”, tenha sido depositado no banco. 
Desta forma, até que este fato realmente ocorra, ou seja, a empresa deposite no banco o cheque 
recebido em pagamento, o valor correspondente ao recebimento (R$6.600,00) deverá ser debitado a 
conta “caixa”. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

INDEFERIDO  

30 - Gab.:X D 

De acordo com elenco de contas apresentado, são de natureza DEVEDORA as seguintes: 
1- Capital a Integralizar 
2- Juros Passivos 
3- Depreciação 
4- Custo das Mercadorias Vendidas 
5- Despesas Antecipadas 
6- ICMS S/ Vendas 
7- Comissões 
8- Salários e Ordenados 
9- Clientes 
10- Prejuízos Acumulados 
11- Máquinas e Equipamentos 

INDEFERIDO  



12- Estoques 
Assim, demonstra-se que são 12 as contas de natureza devedora. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

31 - Gab.:Y E 

De acordo com elenco de contas apresentado, são de contas de RESULTADO as seguintes: 
1- Juros Passivos 
2- Depreciação 
3- Aluguéis Ativos 
4- Custo das Mercadorias Vendidas 
5- ICMS S/ Vendas 
6- Comissões 
7- Salários e Ordenados 
8- Vendas 

Assim, demonstra-se que são 8 as contas de resultado. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

INDEFERIDO  

31 - Gab.:X C 

De acordo com elenco de contas apresentado, são de contas de RESULTADO as seguintes: 
1- Juros Passivos 
2- Depreciação 
3- Aluguéis Ativos 
4- Custo das Mercadorias Vendidas 
5- ICMS S/ Vendas 
6- Comissões 
7- Salários e Ordenados 
8- Vendas 

Assim, demonstra-se que são 8 as contas de resultado. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 
 

INDEFERIDO  

35 - Gab.:Y A 

Inicialmente, cabe salientar que a questão trata de matéria que, de forma reiterada, é cobrada em 
concursos públicos nos quais o conhecimento contábil seja cobrado. 
Isto posto, sobre o teor da matéria cobrada na questão, transcrevo o ensinamento ministrado por Ed 
Luiz Ferrari no livro Contabilidade Geral, 7ª ed., Editora Campus, pág. 32: 

“..., cabe salientar que a convenção da maioria dos contabilistas é um pouco 
diferente da visão matemática. Desta forma, por exemplo, quando escrevemos SL = 
A – P, pela visão matemática, tal equação é genérica, pois, se A > P, então SL > 0; 
se A = P, então SL = 0; se A < P, então SL < 0. No caso da convenção dos 
contabilistas mencionada, normalmente SL é considerado em módulo (valor sempre 

positivo ou igual a zero). Assim, no caso da equação supra, estaria implícito A ≠ 0, P 

≠ 0 e A > P. Assim, tal equação indicaria, obrigatoriamente, uma situação líquida 
superavitária. Na resolução de questões de provas de contabilidade em 
concursos, é mais provável a convenção dos contabilistas, ...” (grifei) 

Na mesma obra, pág. 32, o autor repete: 
“Comentário Extra: Na realidade, a visão matemática é mais precisa, ou seja, a 
equação SL = A – P deveria ser sempre considerada genérica, e não 
necessariamente indicar que A é maior que P. No entanto, conforme já 
mencionado, é mais provável que, em provas de concursos, a solução venha 
pela convenção da maioria dos contabilistas.” (grifei) 

INDEFERIDO  



Assim, com base nos ensinamentos acima expostos e no fato de que o concurso visa selecionar 
profissionais formados em Contabilidade, não há como ser deferido o recurso interposto, mantendo-se 
inalterado o gabarito oficial. 

35 - Gab.:X D 

Inicialmente, cabe salientar que a questão trata de matéria que, de forma reiterada, é cobrada em 
concursos públicos nos quais o conhecimento contábil seja cobrado. 
Isto posto, sobre o teor da matéria cobrada na questão, transcrevo o ensinamento ministrado por Ed 
Luiz Ferrari no livro Contabilidade Geral, 7ª ed., Editora Campus, pág. 32: 

“..., cabe salientar que a convenção da maioria dos contabilistas é um pouco 
diferente da visão matemática. Desta forma, por exemplo, quando escrevemos SL = 
A – P, pela visão matemática, tal equação é genérica, pois, se A > P, então SL > 0; 
se A = P, então SL = 0; se A < P, então SL < 0. No caso da convenção dos 
contabilistas mencionada, normalmente SL é considerado em módulo (valor sempre 

positivo ou igual a zero). Assim, no caso da equação supra, estaria implícito A ≠ 0, P 

≠ 0 e A > P. Assim, tal equação indicaria, obrigatoriamente, uma situação líquida 
superavitária. Na resolução de questões de provas de contabilidade em 
concursos, é mais provável a convenção dos contabilistas, ...” (grifei) 

Na mesma obra, pág. 32, o autor repete: 
“Comentário Extra: Na realidade, a visão matemática é mais precisa, ou seja, a 
equação SL = A – P deveria ser sempre considerada genérica, e não 
necessariamente indicar que A é maior que P. No entanto, conforme já 
mencionado, é mais provável que, em provas de concursos, a solução venha 
pela convenção da maioria dos contabilistas.” (grifei) 

Assim, com base nos ensinamentos acima expostos e no fato de que o concurso visa selecionar 
profissionais formados em Contabilidade, não há como ser deferido o recurso interposto, mantendo-se 
inalterado o gabarito oficial. 
 

INDEFERIDO  

41 - Gab.:X B 

Consta do enunciado da questão: 
“Sobre os Critérios de Avaliação dos componentes patrimoniais estabelecidos na 
Lei 6.404/76 e suas alterações...” (grifei) 

Assim, registre-se que a questão deverá ser respondida tomando-se por base as normas vigentes na 
data da aplicação da prova.  
Cabe, também, registrar que o inciso VI do art. 183 da Lei 6.404/76, foi REVOGADO conforme 
redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. 
Por fim, saliente-se que a questão pedia que fosse assinalada a opção que NÃO estava correta. 
Desta forma, como exposto, a única opção não correta era a contida na letra B. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial.  

INDEFERIDO  

43 - Gab.:X C 

Consta do programa oficial do concurso, entre outros pontos, os seguintes: Patrimônio. Situação 
Líquida. Demonstrações Contábeis. 
Assim, como se demonstra, o PATRIMÔNIO LÍQUIDO está no programa do concurso. 
Ressalte-se, também, que o uso da Lei nº 6.404/76 e suas alterações é de imprescindível utilização 
para a realização de qualquer concurso que tenha como meta a contratação de profissionais 
contabilistas. 
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

INDEFERIDO  

46 - Gab.:Y B Erro no enunciado da questão. Na forma apresentada, a questão ficou com quatro opções corretas. DEFERIDO ANULADA 



A questão deve ser ANULADA. 

46 - Gab.:X E 
Erro no enunciado da questão. Na forma apresentada, a questão ficou com quatro opções corretas. 
A questão deve ser ANULADA. 

DEFERIDO ANULADA 

47 - Gab.:Y B 

Inicialmente, cabe destacar que a questão consigna, de forma clara e objetiva: 
“...o contador da empresa cometeu, intencionalmente, ato de manipulação na 
elaboração de registro...” (grifei) 

Desta forma, foi dado para análise dos candidatos um caso de FRAUDE. Note-se que a FRAUDE se 
caracteriza, conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução nº 
986/2003, pela intenção de praticar o ato delituoso. 
Para registro, segue abaixo transcrito o item 12.1.3.2 da citada norma: 

“12.1.3.2 – O termo “fraude” aplica-se a ato intencional de omissão e/ou 
manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, 
relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto 
monetários.” (grifei) 

Por fim, cabe salientar que a resposta a questão encontra respaldo no item 12.1.3.1, também da 
Resolução nº 986/2003, a saber: 

“12.1.3.1 – A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no 
trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por 
escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de 
irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.” (grifei) 

Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o gabarito oficial. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S08 - ASSISTENTE CONTÁBIL II  
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:Y E 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S09 - ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 
 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

27 - Gab.:X E 

A pergunta da questão 27 foi sobre as características do Inventário 
Rotativo e, segundo Viana, 2002 (Administração de Materiais – Um 
enfoque pratico – p. 384 – 1ª Ed.) as causa das divergências não 
são identificadas no Inventário Rotativo, e sim, no Inventário Anual. 

INDEFERIDO  



Portanto, a única resposta correta seria a de letra “E”. 

31 - Gab.:X B 

Resposta: 
1° - Com relação ao conceito de “DEPRECIAÇÃO”, segundo 
MISSAGIA, 2007 (Manual de Contabilidade, p.376 – 5ª Ed.), 
“DEPRECIAÇÃO” seria a redução de valor dos bens corpóreos que 
integram o ativo permanente (geralmente o imobilizado), em 
decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da 
natureza ou OBSOLENCÊNCIA. 
2ª – Ainda com relação ao conceito de “DEPRECIAÇÃO”, segundo 
POZO, 2007 (Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais- 
p.200 – 4ª Ed.) a “DEPRECIAÇÃO” de um bem do recurso 
patrimonial seria a perda de valor que ele tem decorrente de seu 
uso no tempo, OBSOLENCÊNCIA ou deterioração. 
3ª – E por último, segundo MARTINS, 2006 (Administração de 
Materiais e Recursos Patrimoniais – p.289 - 2ª Ed.) a 
“DEPRECIAÇÃO” de um bem é a perda de seu valor, decorrente do 
uso, deterioração ou OBSOLENCÊNCIA tecnológica.  
4ª – Com relação à vida útil e vida econômica de um bem, segundo 
MARTINS, 2006 (Administração de Materiais e Recursos 
Patrimoniais – p.293 - 2ª Ed.) a vida econômica e o período de 
tempo em que o custo de manutenção é mínimo e a vida útil é o 
período de tempo em que o bem consegue exercer as suas 
funções. Ou seja, não cessa a vida útil quando o bem se torna 
economicamente inviável, apenas não é mais interessante manter o 
bem, pois se torna mais caro a sua manutenção. 
Isto posto e tendo em vista que a pergunta se relacionava 
claramente sobre o conceito de “DEPRECIAÇAO”, mantenho o 
gabarito como letra “B”.  

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X D 
Com relação a essa questão, a resposta seria a EXCEÇÃO, ou 
seja, todas as respostas são de competência das Comissões de 
Inventários EXCETO a letra “D”. 

INDEFERIDO  

42 - Gab.:X D 

O tema abordado na pergunta de n° 42 é sobre Sistema de 
Controle Informatizado de Administração de Patrimonial e o 
recurso versa sobre Baixa de Bens, não tendo, portanto, nada a 
ver com a pergunta.  

INDEFERIDO  

 
Cargo: S09 - ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

19 - Gab.:X A 
Conforme figura apresentada, na versão em inglês do Microsoft Office 
Word, o texto está formatado da seguinte forma: negrito, itálico, 
justificado 

INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:X C A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: INDEFERIDA ------------------ 



- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

 
Cargo: S10 - ASSISTENTE DE RESERVAS 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:X C 

Segundo o livro de Marília Gomes dos Reis Ansarah, Turismo - como 
aprender, como ensinar. Vol 2, na página 21, esse é o conceito 
específico do termo Produto Turístico. A oferta compreende o produto 
turístico, não é o produto. 

Manter a alternativa da questão  

44 - Gab.:X A 

A formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de 
recursos humanos para a área do turismo, bem como a implementação 
de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de 
trabalho é objetivo da Política Nacional de Turismo e não do Plano 
Nacional de Turismo, esta está no Inciso XIX do artigo 5° da Lei 
11.771, de 17 de setembro de 2008 

Manter a alternativa da questão  

45 - Gab.:X E 

Segundo o livro Telemarketing de Bob Stone, na página 194, a 
Teatralização faz parte das técnicas de venda enquanto a 
Administração de promoções fica a cargo da Administração de Centro 
de Telemarketing 

Manter a alternativa da questão  

 
Cargo: S11 - ASSISTENTE DE SECRETÁRIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:X C A alternativa C  é uma frase comunicativa, portanto não requer o 
tratamento vossa.  INDEFERIDO  

47 - Gab.:X E A Ementa é parte opcional no contrato, mas o vocativo não cabe nesse 
tipo de documento. INDEFERIDO  

49 - Gab.:X C 

O Estatuto representa um conjunto de princípios jurídicos que 
disciplina as relações jurídicas  entre pessoas. No Direito 
Administrativo refere-se às regras que regulam as atividades dos 
servidores. O Regimento  se destina a disciplinar o funcionamento dos 
órgãos e serviços públicos. Ele provem do poder hierárquico do 
Executivo. 
  

INDEFERIDO  

 
Cargo: S13 - ASSISTENTE FINANCEIRO I 



Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

38 - Gab.:X - EM DESCACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
Cargo: S13 - ASSISTENTE FINANCEIRO I 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S14 - ASSISTENTE PESSOAL I 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:X A 
O final do primeiro parágrafo é construído com frases que apresentam 
comparações: "choca como palavrão"; "soa como vitupério", deleita 
como solo de clarineta" 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S14 - ASSISTENTE PESSOAL I 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S16 - ASSISTENTE SOCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X A 

No livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil.- Esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. Marilda Villela Iamamoto e Raul de 
Carvalho. Editora Cortez. 3ª edição. Página 48 – 1º parágrafo versa: “Capital 
e trabalho assalariado se criam mutuamente no mesmo processo. A 
continuidade do processo de produção capitalista é um processo de 

INDEFERIDO  



produção e reprodução de classes sociais” 

28 - Gab.:X B 

No livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil.- Esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. Marilda Villela Iamamoto e Raul de 
Carvalho. Editora Cortez. 3ª edição. Página 127. Capitulo I – Tópico: A 
Questão Social na Primeira República- 1º parágrafo-Versa: 
“A questão social, seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
generalização do trabalho livre...” 
 

INDEFERIDO  

31 - Gab.:X E 

No livro Metodologia e ideologia do trabalho social. Vicente de Paula 
Faleiros. Editora Cortez. 8ª edição- página 54- 4º parágrafo- Versa: 
“É na prática social que se dá a relação sujeito-objeto...” 
 

INDEFERIDO  

34 - Gab.:X D 

No livro Assistente Social: ética e direitos- Coletânia de Leis e Resoluções. 
Cress 7ª R-RJ Politica Nacional do Idoso-.pg 242-  Dentro do Estatuto do 
Idoso :no capítulo I- artigo 47, versa: “São linhas de ação da política de 
atendimento: 

I- políticas sociais básicas, previstas na lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 
(Política Nacional do Idoso)” 

 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X B 

No livro Pesquisa no serviço social: utopia e realidade. Aglair Alencar 
Setubal. Editora Cortez. 1ª edição. Página 65 – Tópico 3 - Pesquisa: 
instrumento mediador da relação sujeito-objeto-1º parágrafo- versa: “Embora 
as observações anteriores estejam permeadas de interpretações que 
substancializam o entendimento de pesquisa como um instrumento 
mediador da relação sujeito-objeto, é neste item que evidenciamos as suas 
características fundamentais.” 
 

INDEFERIDO  

38 - Gab.:X C 
Acessar link:www.cori.unicamp.br/foruns/extencao/evento1/marcia.ppt 
Onde consta a referencia a resposta que consta no gabarito como correta 

INDEFERIDO  

39 - Gab.:X D 

No site www.mds.gov.br/suas/guia_creas, no tópico proteção social básica-
2º parágrafo: Consta: Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser 
organizadas em rede de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas 
(ações essa entendida como as duas modalidades de proteção, ou seja, 
básica e especial) 
Ainda no 3º parágrafo consta que as equipes de referência do CRAS 
executam os serviços de proteção social básica, organiza e coordena as 
redes prestadoras de serviços sócio-assistenciais locais do SUAS, onde se 
encontra os serviços de proteção social especial. 
 
 

INDEFERIDO  

42 - Gab.:X E Assistente Social: ética e direitos – coletânea de leis e resoluções. Cress 7ª 
R- RJ. Pág. 22. 4ª edição. - A Letra A onde consta incentivar INDEFERIDO  



Sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar refere-se as 
deveres do Assistente Social das relações com Assistentes Sociais e outros 
profissionais 

45 - Gab.:X D 

http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.Versa: 
Declaração universal dos direitos humanos. 
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948-3º parágrafo: 
“Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo 
Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último 
recurso...” 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S16 - ASSISTENTE SOCIAL 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X C 

Nem todos os dicionários apresentam exatamente as mesmas palavras 
em seus verbetes. Os sinônimos das palavras grifadas na questão 
estão corretos e podem ser encontrados no Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa ou Minidicionário da Língua Portuguesa,de Silveira 
Bueno ,  e outros. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S19 - ENFERMEIRO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

12 - Gab.:X D 

Na primeira lacuna, o verbo "haver" indica tempo decorrido (Há). Na 
segunda, a relação espacial exige a preposição "a"  ( Estamos a uma 
longa distância) e, na última, o substantivo "relação" exige a 
preposição "a" , que não pode receber acento grave , pois a palavra 
seguinte não foi determinada pelo artigo :( ....em relação a pessoas 
mais humildes). 

INDEFERIDO  

15 - Gab.:X C 

Observe a função sintática dos termos grifados em  cada uma das 
opções: 
A) ANUNCIAR ALGO A ALGUÉM; como LHE substitui A ALGUÉM, 
então LHE é objeto indireto. 
B) O verbo SER é verbo de ligação, então UNIVERSAIS é 
PREDICATIVO 
C) O termo grifado completa o sentido do verbo haver, então: OBJETO 
DIRETO. 
D) Quem carece, carece de algo , então DE EUFEMISMOS é OBJETO 
INDIRETO. 
E) ADJUNTO ADNOMINAL. 

INDEFERIDO  

 



Cargo: S19 - ENFERMEIRO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

22 - Gab.:X C Não há no Microsoft Office Word a opção de senha para apagar o 
documento INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S20 - FACILITADOR DE APRENDIZAGEM  
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA EM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:Y C 

J.S. Fonseca de Carvalho em seu artigo “As noções de erro e fracasso 
no contexto escolar”, do livro AQUINO, J. Groppa. Erro e fracasso na 
escola. São Paulo: Summus Editorial, 1997, na página 24, refere-se 
ao fracasso das instituições escolares, afirmando: “...já seríamos 
capazes de percebermos que a repetência e a evasão são sim um 
fracasso, não exatamente do aluno, mas das instituições escolares que 
têm sido incapazes de lidar com os que ensinam, os que são 
ensinados e todos os demais integrantes desta sociedade.”  
Dessa forma, conclui-se que repetência e evasão são fracassos 
institucionais. Distúrbios de aprendizagem, de comportamento e de 
ajustamento, causados ou não pela escola, detectados ou não pela 
escola, irão acarretar o fracasso maior das instituições que é a 
reprovação e o consequente abandono da escola.. 

Indeferido ----- 

 
Cargo: S20 - FACILITADOR DE APRENDIZAGEM  
Disciplina: ESTUDOS SOCIAIS EM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:Y E 

Existem fatores técnicos e estruturais que podem explicar índices mais 
acentuados de mortalidade infantil,  como falta de saneamento básico,  
alimentação inadequada,  questões financeiras das famílias etc.  
Contudo,  os mecanismos de prevenção à gravidez precoce também 
podem contribuir,  visto que muitas jovens podem apresentar distúrbios 
físicos aumentando os riscos quanto à mortalidade de seus filhos.  
Mecanismos altamente eficientes de anticoncepção podem contribuir 
para diminuir os riscos de uma gravidez precoce e não planejada,  bem 
como demonstrar a importância de um profissional da área de saúde 
com relação aos medicamentos adequados,  quando necessário,  
alimentação,  hábitos de higiene etc.  A educação escolar possibilita 
contato direto com profissionais com experiência de vida suficiente 
para orientar sobre métodos anticonceptivos dando valiosa 
contribuição à sociedade 

INDEFERIDO  



Cargo: S20 - FACILITADOR DE APRENDIZAGEM  
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:Y E 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

24 - Gab.:Y C 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet. Enquanto que Cookies armazenam informamente 
comumente acessadas como os dados do cliente, por exemplo 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S22 - INSTRUTOR DE ESPORTES 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

49 - Gab.:X E 

Segundo o Livro Medidas e Avaliação em Ciências do esporte do 
Professor Paulo Eduardo Carnaval, que foi utilizado como referência 
para a elaboração desta questão, o salto vertical é um teste que pode 
ser utilizado para medir a potência dos membros inferiores. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S23 - INSTRUTOR DE HIDROGINÁSTICA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:X A 
O final do primeiro parágrafo é construído com frases que apresentam 
comparações: "choca como palavrão"; "soa como vitupério", deleita 
como solo de clarineta" 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S23 - INSTRUTOR DE HIDROGINÁSTICA 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:X C A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: INDEFERIDA ------------------ 



- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

 
Cargo: S24 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:X D 

Segundo o livro Exercício e Saúde do autor David C. Nieman, usado 
para elaboração como referência na elaboração da questão, de todos 
os grupos etários os idosos são os que mais são beneficiados pela 
pratica da atividade física, pois muitos dos problemas comuns na 
velhice podem diminuir com o exercício físico regular. 

INDEFIRIDO  

 
Cargo: S24 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇÃO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:X D 

Não existe opção de impressão “últimas X páginas, onde X representa 
o número de páginas a serem impressas”. Enquanto que Página 
corrente, Todo o docmento e páginas específicas são permitidas. Área 
selecionada no documento também atra’ves da opção “Seleção”. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S25 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

30 - Gab.:X B 

No livro Fisiologia do exercício dos autores Scott Powers e Edward 
Howley, não existe divergências entre as definições de junção 
neuromuscular, em todas podemos entender que ela é o local de 
encontro entre o motoneurônio e a celular muscular. Corrobora com 
esta afirmação também o livro Ginástica Localizada do professor 
Marcelo Gomes da Costa. 

INDEFERIDO  

31 - Gab.:Y B 

Segundo o livro Treinamento ideal do autor Jurgen Weineck, utilizado 
como referência para a elaboração desta questão, que os princípios do 
treinamento esportivo foram diferenciados como: 
Princípios gerais que referem-se , a maioria dos esportes a todos os 
tipos de treinamento e as etapas do desenvolvimento e do treinamento 
a longo prazo. 

INDEFERIDO  



Princípios específicos referem-se a aspectos isolados do treinamento 
ou a grupos com objetivos específicos. 

33 - Gab.:X D 

Segundo o livro Treinamento Ideal do autor Jurgen Weineck, utilizado 
como referência para a elaboração da questão, para a eficácia do 
treinamento a escolha de como as sobrecargas são aumentadas deve 
ser feita de acordo com a idade do atleta e o seu nível e tipo de 
desempenho. 

INDEFERIDO  

50 - Gab.:Y A 

Segundo o livro Exercício e Saúde do autor David C. Nieman, usado 
para elaboração como referência na elaboração da questão, de todos 
os grupos etários os idosos são os que mais são beneficiados pela 
pratica da atividade física, pois muitos dos problemas comuns na 
velhice podem diminuir com o exercício físico regular. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S25 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇÃO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

13 - Gab.:Y C Passando a frase para a voz ativa, temos: O regime militar 
INTRODUZIU os pacotes na política brasileira. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S25 - INSTRUTOR DE MUSCULAÇÃO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:Y E 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S28 - NUTRICIONISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 



Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:Y E 

Não há erro no gabarito, pois o Guia Alimentar para a População 
Brasileira, em sua Diretriz 3: diz: “Coma diariamente 3 porções de 
legumes e verduras e 3 porções de frutas” (pág. 189). A pergunta 
mantém a divisão quando questiona: Considerando o Guia Alimentar 
para a População Brasileira publicado pelo Ministério da Saúde 
em 2006, qual o número mínimo de porções diárias recomendado 
para o consumo de frutas, legumes e verduras? O “e” refere-se a 
legumes e verduras e não a frutas. A pergunta não está 
solicitando o somatório dos grupos! E a aproximação com 5 
porções tem, ainda, menos sentido. A resposta correta também 
não poderia ser “06 porções”, pois frutas, legumes e verduras 
formam dois conjuntos de alimentos que devem ter o consumo de 
03 porções diárias cada e não são susbtitutos, portanto consumir 
06 porções de frutas, não equivale ‘as 03 de frutas + 03 de 
legumes e verduras. A questão foi formulada tendo-se como 
referência o Livro DUTRA-DE-OLIVEIRA & MARCHINI, Ciências 
Nutricionais: aprendendo a aprender, São Paulo, 2ª Edição, Sarvier, 
2008 – pág. 40 que reproduz as recomendações do Guia Alimentar 
para a População Brasileira do Ministério da Saúde. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:Y D 

A questão foi retirada do Livro: MEZOMO, I. Os Serviços de 
Alimentação: Planejamento e Administração, São Paulo, Editora 
Manole, 2002 – pág. 131 e tem lógica, na medida em que os cuidados 
com as condições ambientais, incluindo-se os materiais, os níveis de 
ruído, a temperatura e a umidade, entre outros aspectos de uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição devem ser observados pelos 
profissionais nutricionistas, pois é necessário que os funcionários do 
Serviço tenham condições adequadas de trabalho para a produção de 
refeições saudáveis que atendam às necessidades dos usuários do 
Serviço. Recomenda-se a leitura da bibliografia citada acima, pois é 
referência para a Administração de Serviços de Alimentação e 
Nutrição. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S29 - ODONTÓLOGO CLÍNICA GERAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

35 - Gab.:Y C 
Existe além da fase 1, 2 e 3, a fase� . Bibliografia: Junior,J.G.(1999); 
MATERIAIS DENTÁRIOS e Anusavice, j.k. (1998); MATERIAIS 
DENTÁRIOS. 

INDEFERIDO  

39 - Gab.:X (PA) A 
O artigo não coloca em nenhum momento como contra indicação a 
dministração de corticóides em pacientes com úlceras pépicas ou 
gastrite, apenas coloca um aumento da produção de ácido clorídrico. A 

INDEFERIDO  



bula medicamentosa representa uma associação medicamentosa, não 
podendo ser atribuído ao corticóide sua contra- indicação. Segundo 
Andrade, E.D.(2001), o uso de corticóides em pacientes com úlcera 
péptica não representa uma contra-indicação, devendo seu uso apenas 
ser usado com precaução e não contra- indicado. Com relação a 
gastrite, não há nada que contra- indique. Em contra partida, é evidente 
e amplamente divulgado na literatura a contra indicação da 
administração destes medicamentos em pacientes com doenças 
fúngicas sistêmicas e herpes ocular. 

39 - Gab.:Z A 

O artigo não coloca em nenhum momento como contra indicação a 
dministração de corticóides em pacientes com úlceras pépicas ou 
gastrite, apenas coloca um aumento da produção de ácido clorídrico. A 
bula medicamentosa representa uma associação medicamentosa, não 
podendo ser atribuído ao corticóide sua contra- indicação. Segundo 
Andrade, E.D.(2001), o uso de corticóides em pacientes com úlcera 
péptica não representa uma contra-indicação, devendo seu uso apenas 
ser usado com precaução e não contra- indicado. Com relação a 
gastrite, não há nada que contra- indique. Em contra partida, é evidente 
e amplamente divulgado na literatura a contra indicação da 
administração destes medicamentos em pacientes com doenças 
fúngicas sistêmicas e herpes ocular. 

INDEFERIDO  

45 - Gab.:X (PA) B ERRO NA PUBLICAÇÃO DO GABARITO DEFERIDO D 
45 - Gab.:Y B ERRO NA PUBLICAÇÃO DO GABARITO DEFERIDO A 
 
Cargo: S29 - ODONTÓLOGO CLÍNICA GERAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

24 - Gab.:Z D 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet.  
Um cookie é apenas um bit de texto em um arquivo no computador, 
contendo uma pequena quantidade de informações que o identificam 
para um site específico e quaisquer outras informações que o site 
deseja manter sobre o usuário que o visita. 
Os cookies são ferramentas legítimas usadas por muitos sites para 
rastrear as informações do visitante. Como exemplo, posso acessar 
uma loja online de um computador e colocar um item na cesta, mas 
decidir não comprá-lo imediatamente porque desejo comprar preços. A 
loja pode optar por gravar as informações sobre os produtos colocados 
na minha cesta em um cookie armazenado no meu computador. Esse 
é um exemplo de um bom uso de cookies para aprimorar a experiência 
do usuário. 

INDEFERIDA ------------------ 



Os únicos sites que devem recuperar as informações armazenadas em 
um cookie são aqueles que gravaram as informações nesse cookie 
específico. Isso deve assegurar sua privacidade impedindo que 
qualquer outro site que esteja visitando possa ler os cookies criados 
por aquele site.  

 
Cargo: S32 - ODONTÓLOGO PRÓTESE 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:X A 
Dentes artificiais não constituem sistema de estabilização e retenção 
de uma prótese. A alternativa A encontra embasamento no livro Atlas 
de prótese Parcial Removível (Todescan et al., 1998 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S33 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

38 - Gab.:X B 

Conforme descrito na fonte bibliográfica utilizada na elaboração da 
referida questão, a preocupação com as relações humanas vem de 
muitos anos atrás, sendo motivo para a teoria das Relações humanas, 
criada por Elton Mayo nas experiências de Hawthouse, a fim de 
combater a teoria Clássica da administração de Fredericwinslon Taylor, 
que dava ênfase apenas a tecnologia e ao método de trabalho. A teoria 
das Relações humanas determinou que as pessoas são motivadas pela 
necessidade de aprovação e reconhecimento social nas atividades 
grupais sociais em que conviver. 
Referência: Relações Humanas: A Toda Hora,Getúlio Pinto Sampaio, 
Editora Nobel. 

INDEFERIDO  

40 - Gab.:X C 

Conforme descrito na fonte bibliográfica utilizada na elaboração da 
referida questão. Considerando a formação do homem como ser 
integral, acredita-se na importância do desenvolvimento cultural como 
fator predominante na formação do caráter do indivíduo como pessoa 
profissional. Conhecer e participar das diversas manifestações culturais 
é fundamental para a formação e o desempenho social do cidadão. Na 
medida em que o indivíduo trabalha aspectos da sua habilidade 
apreciativa, fortalece a sua experiência sensível e inventiva também 
para o exercício da cidadania e ética. 
Referência: Gestão de Pessoa, Maria do Carmo Nacif Carvalho, Editora 
Senac. 

INDEFERIDO  

41 - Gab.:X D 
Conforme descrito na fonte bibliográfica para elaboração da referida 
questão. A inadequação Social pode provocar inúmeras dificuldades 
nas diferentes áreas de funcionamento  do indivíduo,especialmente no 

INDEFERIDO  



nível laboral ou da saúde, fato este que justifica a crescente 
preocupação com o desenvolvimento emocional e com as habilidades 
de relacionamento interpessoal que envolve o conhecimento de 
relações internas do próprio “eu”, como por exemplo, o auto 
conhecimento de sentimentos, a série de respostas emocionais, a auto 
reflexão, o processo de pensamento e outros fatores. 
Referência: Estudos sobre Habilidades Sociais: E relacionamento 
interpessoal, Zilda Aparecida Pereira Del Prette. Editora Casa do 
Psicólogo. 

46 - Gab.:X D 

Conforme descrito na fonte bibliográfica para elaboração da referida 
questão, o autor distingui na linha de Durkheim, duas dimensões da 
socialização como sendo, a primeira a regulação social: ela se 
relaciona ao controle social do comportamento normativo ou ritual dos 
indivíduos e a segunda é a  regulação cognitiva,essa diz respeito aos 
modelos de pensamento, crenças, mitos e respectivas expressões 
intelectual. 
Referências: Tratado de Sociologia, Raymond Boudon. Editora Jorge 
Zahar Editor LTDA. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S33 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

13 - Gab.:X A Passando a frase para a voz ativa, temos: O regime militar 
INTRODUZIU os pacotes na política brasileira. INDEFERIDO  

 
Cargo: S33 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S34 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:Y D 
A questão teve como referência o livro do João Batista Freire, 
Educação de corpo inteiro, nele o autor considera que o jogo de regras 
representa as coordenações sociais e as normas que as pessoas se 

INDEFERIDO  



submetem para viver em sociedade. 

35 - Gab.:Y E 

Dentre as opções apresentadas na questão a única alternativa correta 
é mesmo a letra E, sobre a alternativa D, seria um erro considerá-la 
descrito correta, pois o fenômeno fisiológico descrito nesta opção 
parece ser uma das causas da asma induzida pelo exercício e esta não 
seria uma forma da atividade física contribuir para a saúde.  

INDEFERIDO  

36 - Gab.:Y A 

Conforme descrito na fonte bibliográfica para elaboração da referida 
questão, a cultura cumpre a função social de tornar a vida segura e 
contínua para a sociedade humana. Ela é o “cimento” que da unidade a 
um certo grupo de pessoas que divide os mesmos usos e costumes, e 
os mesmos valores. 
Referência: Temas de Filosofia, Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria 
Helena Pires Martins. Editora Moderna. 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X D 

Conforme descrito na fonte bibliográfica para elaboração da referida 
questão, a cultura cumpre a função social de tornar a vida segura e 
contínua para a sociedade humana. Ela é o “cimento” que da unidade a 
um certo grupo de pessoas que divide os mesmos usos  e costumes, e 
os mesmos valores. 
Referência: Temas de Filosofia, Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria 
Helena Pires Martins. Editora Moderna. 

INDEFERIDO  

37 - Gab.:Y E 

Conforme descrito na fonte bibliográfica para a elaboração da referida 
questão, na linguagem comum, os conceitos e ética e de moral são 
usados como sinônimo. Não há problema considerá-los de maneira 
equivalente apesar de existir uma diferença entre eles, e esses 
conceitos foram definidos pelas autoras como: a moral é o conjunto de 
regras de  condutas assumidas livre e conscientemente pelos 
indivíduos, com finalidade de organizar as relações interpessoais 
segundo os valores do bem e do mal. A ética, é mais abstrata, 
constituindo a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão sobre as 
noções e os princípios da vida moral. 
Referência: Temas de Filosofia, Maria Lúcia Arruda Aranha, Maria 
Helena Pires Martins .Editora Moderna. 

INDEFERIDO  

40 - Gab.:Y E 

Conforme descrito na fonte bibliográfica para elaboração da referida 
questão,considerando a formação do homem com ser integral, 
acreditamos na importância do desenvolvimento cultural como fator 
predominante na formação do caráter do indivíduo como pessoa e 
profissional. Conhecer e participar das diversas manifestações culturais 
é fundamental para a formação e o desempenho social do cidadão na 
medida em que o indivíduo trabalha aspectos da sua habilidade 
apreciativa e criativa, fortalece a sua experiência sensível e inventiva 
também para o exercício da cidadania e da ética. Socialização é a 
assimilação de hábitos característicos do seu grupo social, todo o 
processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de 
uma comunidade, assimilando cultura que lhe é própria. 
Referência: Gestão de Pessoas, Maria do Carmo Nacif. Editora Senac. 

INDEFERIDO  



 

43 - Gab.:Y C 

Conforme descrito na fonte bibliográfica  na elaboração da referida 
questão, a primeira grande renovação metodológica no campo da Arte-
Educação se deve ao movimento da arte moderna de 1922. Decorre 
daí a valorização da arte infantil com as idéias de Mario de Andrade e 
de Anita Malfatti sobre a livre expressão da criança. 
Formação do Professor de Arte, A: do ensaio. A encenação, Carmen 
Lúcia Abadie Biasoli. Editora Papiros. 
 

INDEFERIDO  

46 - Gab.:Y A 

Conforme descrito na fonte bibliográfica na elaboração da referida 
questão, o autor distingui na linha de Durkheim, duas dimensões da 
socialização como sendo, a primeira a regulação social: ela se 
relaciona ao controle social do comportamento normativo ou ritual dos 
indivíduos e a segunda  a  regulação cognitiva,essa diz respeito aos 
modelos de pensamento, crenças, mitos e respectivas expressões 
intelectual. 
Referências: Tratado de Sociologia, Raymond Boudon. Editora Jorge 
Zahar Editor LTDA. 

INDEFERIDO  

48 - Gab.:X C 

Conforme o autor do livro descrito na fonte bibliográfica para 
elaboração da referida questão, apenas os seres humanos raciocinam. 
Os animais precisam testar suas resposta fisicamente. 
Referência: Introdução a Psicologia, Kenneth M. Martim, A.Sperling 
Editora Cengage Learning Editores. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S34 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X C 

Nem todos os dicionários apresentam exatamente as mesmas palavras 
em seus verbetes. Os sinônimos das palavras grifadas na questão 
estão corretos e podem ser encontrados no Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa ou Minidicionário da Língua Portuguesa,de Silveira 
Bueno ,  e outros. 

INDEFERIDO  

4 - Gab.:Y E 

Numa questão de interpretação , é necessário ater-se ao conteúdo do 
texto, à mensagem que ele veicula e não a uma outra realidade, 
estranha a ele. A questão remete à relação entre a linguagem e o 
EXERCÍCIO DO PODER. Desde o primeiro parágrafo, o autor deixa 
claro que se refere aos eufemismos usados pelos governantes, que 
manipulam a linguagem, iludindo o povo.  

INDEFERIDO  

5 - Gab.:Y C 
O final do primeiro parágrafo é construído com frases que apresentam 
comparações: "choca como palavrão"; "soa como vitupério", deleita 
como solo de clarineta" 

INDEFERIDO  

6 - Gab.:X B A resposta encontra-se no fim do parágrafo: "Mas como soa mais 
benigna a segunda, expurgada da crueza da primeira... GOVERNA-SE INDEFERIDO  



COM A SEGUNDA. ", justamente porque a segunda é um eufemismo, 
que torna a ideia da primeira muito mais aceitável. 
A frase "Mas como soa mais benigna a segunda, expurgada da crueza 
selvagem da primeira..."reafirma-se uma ideia que seria atroz" (letra a) 
não faria sentido no contexto. A segunda é a forma utilizada justamente 
porque é um eufemismo e NÃO TRAZ  "uma ideia que seria atroz". 

13 - Gab.:Y C Passando a frase para a voz ativa, temos: O regime militar 
INTRODUZIU os pacotes na política brasileira. 

INDEFERIDO  

 
Cargo: S34 - ORIENTADOR SOCIAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

19 - Gab.:Y C 
Conforme figura apresentada, na versão em inglês do Microsoft Office 
Word, o texto está formatado da seguinte forma: negrito, itálico, 
justificado 

INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

24 - Gab.:Y C 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet.  
Um cookie é apenas um bit de texto em um arquivo no computador, 
contendo uma pequena quantidade de informações que o identificam 
para um site específico e quaisquer outras informações que o site 
deseja manter sobre o usuário que o visita. 
Os cookies são ferramentas legítimas usadas por muitos sites para 
rastrear as informações do visitante. Como exemplo, posso acessar 
uma loja online de um computador e colocar um item na cesta, mas 
decidir não comprá-lo imediatamente porque desejo comprar preços. A 
loja pode optar por gravar as informações sobre os produtos colocados 
na minha cesta em um cookie armazenado no meu computador. Esse 
é um exemplo de um bom uso de cookies para aprimorar a experiência 
do usuário. 
Os únicos sites que devem recuperar as informações armazenadas em 
um cookie são aqueles que gravaram as informações nesse cookie 
específico. Isso deve assegurar sua privacidade impedindo que 
qualquer outro site que esteja visitando possa ler os cookies criados 

INDEFERIDA ------------------ 



por aquele site.  

24 - Gab.:X A 

Conforme o help online da Symantec, recentemente, uma grande parte 
dos spywares são assimilados pelo navegador, como plug-ins. O 
usuário deve ser cuidadoso ao instalar os diversos plug-ins disponíveis 
na internet.  
Um cookie é apenas um bit de texto em um arquivo no computador, 
contendo uma pequena quantidade de informações que o identificam 
para um site específico e quaisquer outras informações que o site 
deseja manter sobre o usuário que o visita. 
Os cookies são ferramentas legítimas usadas por muitos sites para 
rastrear as informações do visitante. Como exemplo, posso acessar 
uma loja online de um computador e colocar um item na cesta, mas 
decidir não comprá-lo imediatamente porque desejo comprar preços. A 
loja pode optar por gravar as informações sobre os produtos colocados 
na minha cesta em um cookie armazenado no meu computador. Esse 
é um exemplo de um bom uso de cookies para aprimorar a experiência 
do usuário. 
Os únicos sites que devem recuperar as informações armazenadas em 
um cookie são aqueles que gravaram as informações nesse cookie 
específico. Isso deve assegurar sua privacidade impedindo que 
qualquer outro site que esteja visitando possa ler os cookies criados 
por aquele site.  

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S35 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

43 - Gab.:Z E 

Procede as alegações dos candidatos. A alternativa correta sobre os 
principais períodos do desenvolvimento mental, segundo Piaget são: 
sensóriomotor, pré-operacional, das operações concretas e das 
operações formais. 

DEFERIDA C 

43 - Gab.:Y D 

Procede as alegações dos candidatos. A alternativa correta sobre os 
principais períodos do desenvolvimento mental, segundo Piaget são: 
sensóriomotor, pré-operacional, das operações concretas e das 
operações formais. 

DEFERIDA B 

46 - Gab.:Y A 

O desenvolvimento infantil é um período basicamente espacial. 
Inicialmente os objetivos propostos pelo professor ao trabalhar 
com quebra-cabeças são explorar as habilidades espaciais e o 
aprimoramento dos movimentos manuais. Existem duas respostas 
corretas para a questão, tanto a orientação espacial quanto a 
coordenação motora fina podem ser consideradas certas. 

DEFERIDA ANULADA 

50 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO -  
 
Cargo: S36 - PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS 



Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:X B A resposta é a letra B, pois não apresenta seu material genético 
separado por uma membrana , assim não possui núcleo INDEFERIDO B 

 
Cargo: S36 - PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

14 - Gab.:X A 
O radical demo- significa POVO, conforme  pode ser comprovado no 
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa ou gramáticas. INDEFERIDO  

 
Cargo: S36 - PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

19 - Gab.:Z D 
Conforme figura apresentada, na versão em inglês do Microsoft Office 
Word, o texto está formatado da seguinte forma: negrito, itálico, 
justificado 

INDEFERIDA ------------------ 

25 - Gab.:Z B 

Não existe opção de impressão “últimas X páginas, onde X representa 
o número de páginas a serem impressas”. Enquanto que Página 
corrente, Todo o docmento e páginas específicas são permitidas. Área 
selecionada no documento também atra’ves da opção “Seleção”. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S38 - SECRETÁRIA DE DIVISÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:X B O fecho “ nestes termos pede deferimento” é usual de requerimento. INDEFERIDO  

 
Cargo: S38 - SECRETÁRIA DE DIVISÃO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:X D 

Não existe opção de impressão “últimas X páginas, onde X representa 
o número de páginas a serem impressas”. Enquanto que Página 
corrente, Todo o docmento e páginas específicas são permitidas. Área 
selecionada no documento também atra’ves da opção “Seleção”. 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S40 - SECRETÁRIA NÍVEL GERENCIAL 



Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

32 - Gab.:X D 
As cláusulas do contrato devem conter a indicação detalhada dos 
serviços a serem realizados. Somente para publicação admite-se o 
contrato resumido. 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X C A questão deve ser ANULADA por erro de digitação de vírgula ao invés 
de ponto na abreviatura. ANULADA  

 
Cargo: S41 - SECRETÁRIA NÍVEL GERENCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

34 - Gab.:X A Não há dúvida quanto a alternativa correta. INDEFERIDO  

36 - Gab.:X C A questão deve ser ANULADA por erro de digitação de vírgula ao invés 
de ponto na abreviatura. ANULADA  

 
Cargo: S42 - TÉCNICO CULTURAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X C 

O acesso ao setup do computador pode se dar de inúmeras maneiras, 
dependendo do equipamento utilizado, mas o SHIFT-X não representa 
uma opção, independentemente do tipo de 
computador/fabricante/marca. As demais são as opções mais 
comumente utilizadas. 

INDEFERIDA ------------------ 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S43 - TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:X D 

Não existe opção de impressão “últimas X páginas, onde X representa 
o número de páginas a serem impressas”. Enquanto que Página 
corrente, Todo o docmento e páginas específicas são permitidas. Área 
selecionada no documento também atra’ves da opção “Seleção”. 

INDEFERIDA ------------------ 



 
Cargo: S45 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

46 - Gab.:X B 
O elemento de rede "tipo 1" pode ser switch ou comutador. E o 
elemento de rede "tipo 2" pode ser Hub ou concentrador. Logo, as 
alternativas "A" e "B". 

ANULADA  

 
Cargo: S45 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:X C 

A alternativa correta é a “C’. As demais são incorretas já que: 
- os valores apresentados na coluna Ano estão alinhados à direita; 
- a marca exibida no canto superior das células Total Brasil e % indica 
que as colunas possuem comentários associados; 
- o destaque em amarelo não está relacionado à opção de controle de 
alteração; 
- a coluna Valor foi formatada com o tipo Customizado _("R$ "* 
#,##0_);_("R$ "* (#,##0);_("R$ "* "-"??_);_(@_) 

INDEFERIDA ------------------ 

 
Cargo: S46 - TÉCNICO EM TURISMO SOCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:Y E A Candidata está correta sendo possíveis as duas respostas, a letra A 
e E 

Acredito ter a aceitação das duas 
alternativas ou a anulação da 

questão. 
ANULADA 

42 - Gab.:Y E Não há alternativa para a resposta DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:X C Não há alternativa para a resposta DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: S46 - TÉCNICO EM TURISMO SOCIAL 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

19 - Gab.:X A 
Conforme figura apresentada, na versão em inglês do Microsoft Office 
Word, o texto está formatado da seguinte forma: negrito, itálico, 
justificado 

INDEFERIDA ------------------ 

 
 



PROCESSO SELETIVO 
SEVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ BA 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 
 
 
Cargo: M56 - AUXILIAR DE CLASSE 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:Y D 

Fundamentadas em Vesentini, William J. Sociedade e Espaço.Ática. P.69, 
todas as afirmativas estão corretas. A globalização representa a 
mundialização do capitalismo, momento em que as economias nacionais se 
enfraquecem e se desnacionalizam em ritmo acelerado, frente a maior 
importância do mercado global, com a expansão das empresas 
multinacionais que possuem estabelecimentos em inúmeros países às vezes 
em todos os continentes. Daí a utilização do termo “empresas transnacionais” 

INDEFERIDO  

33 - Gab.:X B 

Fundamentadas em Vesentini, William J. Sociedade e Espaço.Ática. P.69, 
todas as afirmativas estão corretas. A globalização representa a 
mundialização do capitalismo, momento em que as economias nacionais se 
enfraquecem e se desnacionalizam em ritmo acelerado, frente a maior 
importância do mercado global, com a expansão das empresas 
multinacionais que possuem estabelecimentos em inúmeros países às vezes 
em todos os continentes. Daí a utilização do termo “empresas transnacionais” 
 

INDEFERIDO  

 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

2 - Gab.:Y D 

Desde o início do texto, a autora demonstra que faz parte de um grupo 
reduzido de pessoas que cultiva hábitos saudáveis. A maioria das pessoas, 
segundo ela, tem hábitos diferentes dos seus, por isso "O único problema 
desse tipo de comportamento é o completo afastamento do resto da 
humanidade". Mais adiante, ainda diz: "Quando toquei na ruína social 
causada pela vida monástica...", quer dizer, ela não consegue ter vida social 
,porque a maior parte das pessoas tem costumes  diferentes. 
Ela compreende que as pessoas façam escolhas  diferentes das suas e até 
acha que essas pessoas se divertem mais: "Justiça seja feita, a turma do 
bebo sim  e estou vivendo se diverte muito mais que a dos espartanos". Ela é 
que "não tem talento para isso". 

indeferido  

3 - Gab.:Y D Ébrio significa bêbado,alcoólatra. A autora absolutamente não se identifica 
com este grupo, já que logo no primeiro parágrafo deixa claro que não bebe. indeferido  

7 - Gab.:Y B 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

12 - Gab.:Z A Verduras e frutas é bom para a saúde está correto. Se os substantivos indeferido  



fossem determinados ( por artigos, pronomes ), a expressão "é necessário" 
concordaria com os determinantes. Assim: 
 As verduras e frutas são boas para a saúde. 
Verduras e frutas é bom para a saúde. 
Era necessária muita força de vontade para fazer a dieta. 
 

14 - Gab.:Y A 

Em Precisam-se de carpinteiros, o verbo deve ficar no singular porque o 
verbo precisar é transitivo indireto e não admite voz passiva. 
Em Devem haver duas soluções para este problema. e Não haviam mais 
esperanças para aquele caso. , as formas verbais estão incorretas, já que 
são impessoais e devem manter-se no singular. 
O verbo SER ,em Era 6 e meia..., indicando horas, deve concordar com o 
número de horas, portanto o correto é Eram seis e meia... 
A única frase correta é Faz três dias..., porque, como neste caso, o verbo 
fazer é impessoal, deve manter-se no singular. 

indeferido  

16 - Gab.:Y C De acordo com a norma culta não se usa "preferir...do que". A regência 
correta  é com preposição A :  quem prefere  , prefere algo A alguma coisa. indeferido  

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado 
para: 

44 - 
Gab.:Y C 

http://www.ucs.br/ucs/tplInstitucional/graduacao/foruns/licenciaturas/apresentacao/psicologiadodesenvolvimento.pdf 
OBJETIVO 
Oportunizar o estudo e a compreensão do desenvolvimento humano e suas 
relações e implicações no processo educativo. 
EMENTA 
Análise do desenvolvimento humano, na inter-relação das suas dimensões 
biológica,  sociocultural,  afetiva e  cognitiva.  Compreensão da  relação  entre 
desenvolvimento humano e processo educativo. 
TÓPICOS DE ESTUDO 
1. Concepções de infância em diferentes contextos sócio-histórico-culturais 
2. Relação crescimento/maturação/desenvolvimento  
3. Desenvolvimento humano na sua multidimensionalidade 
3.1. Dimensão  biológica:  organismo,  hereditariedade,  ambiente; 
desenvolvimento motor 
3.2. Dimensão  subjetiva:  desenvolvimento  psicossexual e  social, 
desenvolvimento da linguagem 
3.3. Dimensão cognitiva: desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento 
moral 
4. Ciclo da vida à luz do contexto familiar 
4.1. Infância, adolescência, vida adulta e velhice 
4.2. Dificuldades de desenvolvimento e o ambiente escolar 
4.3. Desenvolvimento e necessidades educativas especiais 
 
 

http://www.revista.inf.br/pedagogia01/pages/artigos/artigo08.htm 

INDEFERIDO  



UM ESTUDO SOBRE O PAPEL DO EDUCADOR NA INFÂNCIA: 
CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE VIGOTSKI 

 
Elieuza Aparecida de LIMA 

UNESP – Marília 
....... 
“Uma vez que a criança não nasce humana, mas é, ao nascer, uma candidata ao gênero humano e, nesse sentido, 
precisa reproduzir para si as características humanas criadas socialmente ao longo da história, e, uma vez que 
este processo de reprodução configura-se como um processo de transmissão da cultura acumulada pelas 
gerações precedentes, o papel do educador é essencial no ato educativo, como criador de mediações entre a 
criança e os conhecimentos materiais e intelectuais acumulados e os modos de ação com esses 
conhecimentos.”..... 
 
file:///c:/Users/Mariza/Documents/Minhas%20digitaliza%E7%F5es/2009-11%20(nov)/Digitalizar0003.jpg 
file:///C:/Users/Mariza/Desktop/ICS/Digitalizar0003.jpg 

48 - 
Gab.:Z 

B 

Antiaderente é diferente de antiderrapante. 
  
aannttiiaaddeerreennttee    
IIDDiicciioonnáárriioo  AAuulleettee  
  ((aann..ttii::aa..ddee..rreenn..ttee))    
11..  DDiizz--ssee  ddee  mmaatteerriiaall  qquuee,,  aapplliiccaaddoo  oo  oobbjjeettoo  oouu  uutteennssíílliioo  ((eesspp..  ddee  ccoozziinnhhaa)),,  iimmppeeddee  aaddeerrêênncciiaass  
 (an.ti:a.de.ren.te)  
a2g. 
 
2. Revestido com esse material (frigideira antiaderente) 
sm. 
 
3. Material antiaderente. 
[F.: ant(i)- + aderente.] 
 
antiderrapante 
 (an.ti.der.ra.pan.te)  
a2g. 

1. Que impede derrapagens e/ou escorregões (pneu antiderrapante; solado antiderrapante)  
sm. 
2. O que impede derrapagens e/ou escorregões 
[F.: ant(i)- + derrapante.] 
 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=antiaderente 
 
 
antiderrapante 
an.ti.der.ra.pan.te 
adj m+f (anti+derrapante) Autom Que impede a derrapagem; antideslizante. sm Dispositivo que se adapta às rodas dos 
automóveis, caminhões etc. para impedir a derrapagem. 
 

INDEFERIDO  

48 - A Antiaderente é diferente de antiderrapante. INDEFERIDO  



Gab.:Y   
aannttiiaaddeerreennttee    
IIDDiicciioonnáárriioo  AAuulleettee  
  ((aann..ttii::aa..ddee..rreenn..ttee))    
11..  DDiizz--ssee  ddee  mmaatteerriiaall  qquuee,,  aapplliiccaaddoo  oo  oobbjjeettoo  oouu  uutteennssíílliioo  ((eesspp..  ddee  ccoozziinnhhaa)),,  iimmppeeddee  aaddeerrêênncciiaass  
 (an.ti:a.de.ren.te)  
a2g. 
 
2. Revestido com esse material (frigideira antiaderente) 
sm. 
 
3. Material antiaderente. 
[F.: ant(i)- + aderente.] 
 
antiderrapante 
 (an.ti.der.ra.pan.te)  
a2g. 

1. Que impede derrapagens e/ou escorregões (pneu antiderrapante; solado antiderrapante)  
sm. 
2. O que impede derrapagens e/ou escorregões 
[F.: ant(i)- + derrapante.] 
 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=antiaderente 
 
 
antiderrapante 
an.ti.der.ra.pan.te 
adj m+f (anti+derrapante) Autom Que impede a derrapagem; antideslizante. sm Dispositivo que se adapta às rodas dos 
automóveis, caminhões etc. para impedir a derrapagem. 
 

48 - 
Gab.:X D 

Antiaderente é diferente de antiderrapante. 
  
aannttiiaaddeerreennttee    
IIDDiicciioonnáárriioo  AAuulleettee  
  ((aann..ttii::aa..ddee..rreenn..ttee))    
11..  DDiizz--ssee  ddee  mmaatteerriiaall  qquuee,,  aapplliiccaaddoo  oo  oobbjjeettoo  oouu  uutteennssíílliioo  ((eesspp..  ddee  ccoozziinnhhaa)),,  iimmppeeddee  aaddeerrêênncciiaass  
 (an.ti:a.de.ren.te)  
a2g. 
 
2. Revestido com esse material (frigideira antiaderente) 
sm. 
 
3. Material antiaderente. 
[F.: ant(i)- + aderente.] 
 
antiderrapante 
 (an.ti.der.ra.pan.te)  
a2g. 

1. Que impede derrapagens e/ou escorregões (pneu antiderrapante; solado antiderrapante)  
sm. 

INDEFERIDO  



2. O que impede derrapagens e/ou escorregões 
[F.: ant(i)- + derrapante.] 
 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=antiaderente 
 
 
antiderrapante 
an.ti.der.ra.pan.te 
adj m+f (anti+derrapante) Autom Que impede a derrapagem; antideslizante. sm Dispositivo que se adapta às rodas dos 
automóveis, caminhões etc. para impedir a derrapagem. 
 

 
 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
Cargo: M67 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:X D O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:X B O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X B O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X E O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:X D O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X C O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X E O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X D O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
pro 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:X A O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova INDEFERIDO - 



40 - Gab.:X C O quadro de provas contempla a disciplina corroborando o apresentado na 
prova 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M79 - ELETRICISTA I 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

35 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

15 - Gab.:X A A forma correta é DIGLADIAR, portanto a opção que tem esta palavra está 
errada. indeferido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M57 - AUXILIAR DE COZINHA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:Y D 

Desde o início do texto, a autora demonstra que faz parte de um grupo 
reduzido de pessoas que cultiva hábitos saudáveis. A maioria das pessoas, 
segundo ela, tem hábitos diferentes dos seus, por isso "O único problema 
desse tipo de comportamento é o completo afastamento do resto da 
humanidade". Mais adiante, ainda diz: "Quando toquei na ruína social 
causada pela vida monástica...", quer dizer, ela não consegue ter vida social 
,porque a maior parte das pessoas tem costumes  diferentes. 
Ela compreende que as pessoas façam escolhas  diferentes das suas e até 
acha que essas pessoas se divertem mais: "Justiça seja feita, a turma do 
bebo sim  e estou vivendo se diverte muito mais que a dos espartanos". Ela é 
que "não tem talento para isso". 

indeferido  



5 - Gab.:Y A 

O 5º parágrafo encerra-se com uma anedota (isto é,história carregada de 
humor, piada de salão): "É por isso que o médico, ao exigir do velho boêmio 
que parasse de beber, ouviu do paciente: 'Destilados ou fermentados, 
doutor?'." O humor reside no fato de o boêmio achar inadmissível a vida sem 
álcool. Se o médico lhe pedia que parasse de beber, com certeza, segundo o 
ébrio, não queria dizer que desistisse de toda e qualquer bebida alcoólica. 
Por isso, pede esclarecimento: ele quer saber que tipo de bebida alcoólica 
não deve ingerir. 

indeferido  

 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:Z A Zona de perigo – Intervalo de temperatura entre os 5ºC e os 65ºC, no qual os 
microrganismos se desenvolvem rapidamente. INDEFERIDO - 

46 - Gab.:X A 

A única alternativa correta é a letra A. Pois usar a palma da mão para verificar 
a temperatura pode causar queimaduras. Demorar para acender a boca do 
fogão também não é correto pois deixar o gás escapando pode provocar uma 
explosão. Usar panos úmidos para pegar recipientes quentes, esquenta e 
acaba queimando também e arregaçar as mangas do jaleco quando estiver 
preparando frituras não é correto pois pode respingar gordura quente na 
pessoa. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
50 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
 
 
 
Cargo: M59 - AUXILIAR DE LANCHONETE 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

4 - Gab.:X E 

Ironia é a figura que consiste na inversão de sentido: afirma-se o contrário do 
que se pensa, visando à sátira ou à ridicularização. 
No trecho grifado, a autora é irônica. Quando diz "levantador de copo 
olímpico", não está fazendo um elogio e sim uma crítica: na verdade, quer 
dizer que a pessoa em questão faz uso de muita bebida alcoólica. 

indeferido  

20 - Gab.:X C A única alternativa errada é "Fluvial ( de chuva)". Fluvial se refere a rio. indeferido  
 
 
 
Cargo: M66 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



7 - Gab.:X E 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

 
 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

46 - Gab.:X A 

 
O candidato não seguiu o REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 
SESC BAHIA item 10.2.b quanto à formulação de recursos. 
 
A questão se refere os exemplos de cimento para forramento, que isolam 
cavidades profundas contra calor, corrente galvânica e toxicidade. Os 
cimentos que podem ser utilizados para este fim, são: cimento de hidróxido 
de cálcio, cimento de policarboxilato, cimento de zinco e eugenol, 
cimento de ionômero de vidro, ou vernizes cavitários. Quanto ao afirmar 
que a resposta correta seria a alternativa B, não há embasamento teórico 
científico, já que esta exemplifica o cimento resinoso como possível base 
protetora, sabe-se que este cimento tem função de cimentação e não 
protege e nem isola cavidades profundas, porque é capaz de transmitir calor 
e consequentemente necrosar a polpa dental.   

O gabarito é mantido com 
embasamento  teórico, segundo a 
referência bibliográfica, Auxiliar de 
Consultório Dentário, William 
Nivio dos Santos/Juan Luis 
Coimbra, Editora Rubio, 1ª 
Edição, Capítulo 17. 

A 

 
 
 
 
Cargo: M71 - CAIXA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
7 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
12 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
 
 
Cargo: M77 - COZINHEIRO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

20 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 



Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

34 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
40 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:X E 

Seja C o preço de custo. O preço mínimo de venda será 1,3C. Porém, o 
preço anunciado de venda é 1,6C. O maior desconto que pode ser oferecido 
ao cliente sem prejuízo é obtido com a operação 1,6C – 1,3C = 0,3C. 
Percentualmente, . 

INDEFERIDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M93 - PORTEIRO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

7 - Gab.:X E 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

 
 
 
Cargo: M65 - AUXILIAR DE ROUPARIA E LAVANDERIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:X B Justifico que a resposta (A) é correta - solicitação DEFERIDA A 
47 - Gab.:X B Justifico que a resposta (A) é correta – 6 em 6 meses DEFERIDA A 

49 - Gab.:X A 
Os hotéis de grande porte trabalham com três turnos de 08:00 hs. Ficando 
24hs  em total, alguns hotéis tem o trabalho da lavanderia terceirizado com 
horários de 06:00 as 00:00 hs. A resposta (A) esta correta. 

INDEFERIDA  

 



 
 
 
Cargo: M75 - CHEFE DE COZINHA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

43 - Gab.:X E 

As ligações são preparações que servem para engrossar os fundos. As 
mais empregadas são roux, ligação de água, beurre manié, ovos e 
sangue, e gelatina. Portanto roux e gelatina são tipos de ligações. Logo a 
alternativa correta é Ligação 

INDEFERIDO  

 
Cargo: M85 - INSTRUTOR DE ARTESANATO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:X B 
Evidenciado o erro na digitação da alternativa correta, que induziu a 
candidata ao erro, marcando a alternativa  A como sendo a correta , fica 
definido que a mesma deve ser anulada. 

ANULADA  

 
Cargo: M89 - MOTORISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

45 - Gab.:Z E 

Segundo livro “Formação de Condutores” - 4º edição - março 2003 – 
TECNODATA utilizado para elaboração da prova e outros livros consultados 
como apostila do DENATRAN e cartilha do DETRAN-RJ, distância de reação 
é aquela que o veículo percorre desde que o condutor vê um obstáculo à sua 
frente até aquele em que pisa no pedal de freio. Já a distância de frenagem é 
aquela que o veículo percorre desde que o condutor pisa no pedal até a sua 
imobilização completa. 

Recurso indeferido _ 

 
Cargo: M90 - MOTORISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
42 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
43 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
44 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
45 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
46 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

47 - Gab.:Z A Segundo Resolução CONTRAN 277/08 as crianças com até 1 ano de idade 
deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado bebê conforto; crianças Recurso indeferido _ 



com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos, cadeirinha; crianças 
com idade superior a 4 anos e inferior a 7 e meio, assento de elevação e 
crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos, 
cinto de segurança. 

48 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
49 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

50 - Gab.:Z C 

Segundo artigo 151, capítulo XIV do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de 
reprovação no exame escrito de legislação de trânsito ou de direção veicular, 
o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da 
divulgação do resultado. E ainda, o artigo 155, discorre que a formação de 
condutor de veículo automotor elétrico será realizada por instrutor autorizado 
pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
pertencente ou não à entidade credenciada. 

Recurso indeferido _ 

50 - Gab.:X E 

A referida questão tem o propósito de questionar qual situação não está de 
acordo com o capítulo que trata sobre a habilitação, XIV. E segundo o artigo 
151, capítulo XIV do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de reprovação no 
exame escrito de legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só 
poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do 
resultado.  

Recurso indeferido _ 

 
Cargo: M90 - MOTORISTA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
2 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
3 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
4 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
5 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
6 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

7 - Gab.:Z C 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

8 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
9 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
10 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
11 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
12 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
13 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
14 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
15 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
16 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
17 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
18 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
19 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 



20 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

32 - Gab.:Z E O enunciado da questão diz RESPECTIVAMENTE, que significa na ordem 
em que as capitais se encontram. INDEFERIDO  

33 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
34 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
35 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
36 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
37 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
38 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
39 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
40 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
22 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
23 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
24 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
25 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
26 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
27 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
28 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
29 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
30 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M91 - OPERADOR DE SOM 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:X B 

O excesso de ganho nas baixas freqüências deve-se ao 
chamado “Efeito de Proximidade” e é independente da 
equalização feita pelo operador ou de quaisquer ressonâncias 
no sistema de som pois trata-se de um fenômeno da física do 
som e da forma como são construídos os microfones. 

INDEFERIDA  

45 - Gab.:X C 

O equalizador gráfico é escolhido por ser de fácil operação 
tendo as freqüências de 20Hz até 20kHz (padrão para os 
limites da audição humana) separadas em oitavas ou suas 
subdivisões. O equalizador da mesa não serve para eliminar 
ressonâncias caso o sistema apresente uma ou várias, sendo 
necessário o uso do equalizador gráfico para fazer essa(s) 
correção(ões).  
 

INDEFERIDA  

48 - Gab.:X C 

A questão foi sobre um componente de uma determinada caixa 
de som e NÃO foi sobre uma caixa especifica. O componente 
em questão é o driver de compressão, responsável por 
reproduzir freqüências médias e altas de um sistema de 
sonorização. Sendo assim não é necessário especificar em qual 
tipo de caixa ele se encontra para o entendimento da questão 
sendo necessário apenas que o candidato saiba o que é, e para 
que serve, tal componente. 

INDEFERIDA  

 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

12 - Gab.:X C 
Verduras e frutas é bom para a saúde está correto. Se os substantivos 
fossem determinados ( por artigos, pronomes ), a expressão "é necessário" 
concordaria com os determinantes. Assim: 

indeferido  



 As verduras e frutas são boas para a saúde. 
Verduras e frutas é bom para a saúde. 
Era necessária muita força de vontade para fazer a dieta. 
 
 

14 - Gab.:X D 

Em Precisam-se de carpinteiros, o verbo deve ficar no singular porque o 
verbo precisar é transitivo indireto e não admite voz passiva. 
Em Devem haver duas soluções para este problema. e Não haviam mais 
esperanças para aquele caso. , as formas verbais estão incorretas, já que 
são impessoais e devem manter-se no singular. 
O verbo SER ,em Era 6 e meia..., indicando horas, deve concordar com o 
número de horas, portanto o correto é Eram seis e meia... 
A única frase correta é Faz três dias..., porque, como neste caso, o verbo 
fazer é impessoal, deve manter-se no singular. 

indeferido  

 
 
 
 
 
 
Cargo: M95 - PORTEIRO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:X C Resposta correta: Encarregado DEFERIDO A 
42 - Gab.:X A Utilização de piso antiderrapante INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Y D 
Resposta correta: Interfonar para o apartamento solicitado para pedir 
autorização da entrada da pessoa. INDEFERIDO - 

 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

7 - Gab.:X E 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

 
 
Cargo: M62 - AUXILIAR DE LANCHONETE 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M73 - CAIXA 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

25 - Gab.:X E 

Seja C o preço de custo. O preço mínimo de venda será 1,3C. Porém, o 
preço anunciado de venda é 1,6C. O maior desconto que pode ser oferecido 
ao cliente sem prejuízo é obtido com a operação 1,6C – 1,3C = 0,3C. 
Percentualmente, . 

INDEFERIDO  

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

7 - Gab.:X E 
As palavras TARDE (nome de uma parte do dia) e HÁBITOS (costume), na 
frase, são substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, 
aos seres em geral. 

indeferido  

 
 
 
 
Cargo: MVG - VIGIA 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

30 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
1 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
2 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
3 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 

12 - Gab.:Z A 

Verduras e frutas é bom para a saúde está correto. Se os substantivos 
fossem determinados ( por artigos, pronomes ), a expressão "é necessário" 
concordaria com os determinantes. Assim: 
 As verduras e frutas são boas para a saúde. 
Verduras e frutas é bom para a saúde. 
Era necessária muita força de vontade para fazer a dieta 
 

indeferido  

12 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

46 - Gab.:X C 

CONFORME MANUAL DO VIGILANTE, ELABORADO PELA ASSICIAÇÃO 
BRASILEIRA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
VIGILANTES – ABCFAV, HOMOLOGADA PELO DEPARTAMENTO DE 
POLÍCIA FEDERAL – DPF, NO CAPÍTULO VIGILÂNCIA – VIG, ÍTEM VIG-II 
FUNÇÕES DO VIGILANTE, DEFINE-SE FUNÇÕES DO VIGILANTE EM 
POSTOS FIXOS; “AQUELAS DO QUAL O PROFISSIONAL DE 
SEGURANÇA NÃO PODE SE AFASTAR, SOB PENA DE PERDER O 
CONTROLE DO ACESSO OU ATE MESMO FACILITAR UMA INVASÃO”.  

INDEFERIDO  

49 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

 
Cargo: MTB - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

46 - Gab.:X C 
O candidato não seguiu o REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 
SESC BAHIA item 10.2.b quanto à formulação de recursos.  

Gabarito mantido, segundo referência 
bibliográfica, Auxiliar de 
Consultório Dentário, William 
Nivio dos Santos/Juan Luis 
Coimbra, Editora Rubio, 1ª 
Edição, Capítulo 9, pág. 60. 

C 

48 - Gab.:X B 

O candidato não seguiu o REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 
SESC BAHIA item 10.2.b quanto à formulação de recursos.  
 
O gabarito se baseia na seguinte técnica:  
• profilaxia com pedra pomes e água; 

 
Gabarito mantido, segundo referência 
bibliográfica, Dentística 
Odontopediátrica, técnicas de 
trabalho e uso de materias 

B 



• remoção da dentina amolecida com curetas; 
• lavagem e secagem; 
• proteção dos tecidos moles com vaselina ou manteiga de cacau; 
• isolamento da região; 
• secagem; 
• aplicação do cariostático com bolinha de algodão umedecida durante 

3 minutos, nas superfícies desejadas; 
• lavagem abundante com jato de água; 
• repetira a aplicação de acordo com o fabricante. 
A alternativa B é a única que esta FORA dos padrões desta técnica. 

dentários, Sandra Kallil 
Bussadori/José Carlos .P. 
Imparato/Antonio Carlos 
Guedes-Pinto, Editora Santos, 
1ª Edição, Capítulo 10, pág. 60. 
 

50 - Gab.:X E 

O candidato não seguiu o REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 
SESC BAHIA item 10.2.b quanto à formulação de recursos. 
 
A questão se refere à postura do TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL durante 
emergências médicas em consultório dentário, independente da 
especialidade clínica. 

Gabarito mantido, segundo referência 
bibliográfica, Auxiliar de 
Consultório Dentário, William 
Nivio dos Santos/Juan Luis 
Coimbra, Editora Rubio, 1ª 
Edição, Capítulo 10, pág. 68. 

E 

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M52 - AUXILIAR DE ARQUIVO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X B 

A alternativa B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 
estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

INDEFERIDA ----------------- 

27 - Gab.:Z A 

O recurso que funciona como um revisor interno que corrige 
AUTOMATICAMENTE os erros de digitação comuns, os erros 
ortográficos, os erros gramaticais e o uso incorreto de maiúsculas e 
minúsculas é a AutoCorreção. O Verificador Ortográfico requer 
intervenção do usuário. As demais opções são inválidas 

INDEFERIDA ----------------- 

28 - Gab.:X B 
A alternativa que exibe o TOTAL de páginas no documento é a “B”. A 
alternativa “A” exibe a página corrente, a “C” exibe a data, a “D” a 
hora e a “E” nome da pessoa. 

INDEFERIDA ----------------- 

31 - Gab.:Z D 

A alternativa INCORRETA é a “D” já que os links podem ser exibidos 
em qualquer área do site, não especificamente em áreas especiais do 
navegador, no topo ou rodapé, para facilitar sua identificação. 
Conforme o enunciando do texto, as demais alternativas são 

INDEFERIDA ----------------- 



configuração comuns em páginas web de links de navegação e, 
portanto, representam indícios do mesmo. 

 
 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
17 - Gab.:Z E (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO C 

25 - Gab.:Z A 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

40 - Gab.:Z B 

A questão aborda somente os fatores AMBIENTAIS que aceleram a 
deteriorização do acervo arquivístico,  
As alternativas, com exceção da alternativa B, apresentam fatores 
BIOLÓGICOS e PROBLEMAS NO MANUSEIO como opções, transformando-
as em alternativas incorretas. 
Segundo CASSARES (2000, p.14), “Os agentes ambientais são exatamente 
aqueles que existem no ambiente físico do acervo: Temperatura, Umidade 
Relativa do Ar, Radiação da Luz, Qualidade do Ar”.  
 
Referência: 
CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação preventiva em 
arquivos e bibliotecas, vol. 5. São Paulo: Arquivo do Estado e Impressa 
Oficial, 2000. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:Y A 

A questão aborda somente os fatores AMBIENTAIS. 
As alternativas, com exceção da alternativa B, apresentam fatores 
BIOLÓGICOS e PROBLEMAS NO MANUSEIO como opções, transformando-
as em alternativas incorretas. 
Segundo CASSARES (2000, p.14), “Os agentes ambientais são exatamente 
aqueles que existem no ambiente físico do acervo: Temperatura, Umidade 
Relativa do Ar, Radiação da Luz, Qualidade do Ar”.  
 
Referência: 
CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação preventiva em 
arquivos e bibliotecas, vol. 5. São Paulo: Arquivo do Estado e Impressa 
Oficial, 2000. 
 

INDEFERIDO - 



42 - Gab.:Z C 

A frase utilizada na questão foi “Um dos materiais ideais utilizados para o 
acondicionamento de documentos (...).” Independente, do objeto de 
armazenamento escolhido (pastas, caixas, envelopes etc.), o material ideal 
na fabricação deste objeto é o papel neutro, também conhecido como papel 
alcalino. 
Segundo CASSARES (2000, p.35), Os principais e mais utilizados materiais 
de acondicionamento são: 
• papéis e cartões neutros ou alcalinos das mais variadas gramaturas; 
• papelões de diversas gramaturas; 
• filmes de poliéster (marca Melinex ou marca Therfane/Rodhia); 
• fita adesiva dupla neutra; 
• tiras ou cadarços de algodão; 
• tubos de PVC; 
• tecido de linho etc.” 
Portanto, a única alternativa correta é a alternativa C, papel neutro. 
 
Referência: 
CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação preventiva em 
arquivos e bibliotecas, vol. 5. São Paulo: Arquivo do Estado e Impressa 
Oficial, 2000. 
 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Y D 

Houve uma duplicidade de alternativas corretas, sendo estas, D e E, 
pois, podemos organizar um arquivo em ordens alfabética, numérica e 
geográfica. 
 

ANULADA  

48 - Gab.:X B 

Houve uma duplicidade de alternativas corretas, sendo estas, B e C, 
pois, podemos organizar um arquivo em ordens alfabética, numérica e 
geográfica. 
 

ANULADA  

 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:Z A Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:Y E Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
6 - Gab.:Z E Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 
6 - Gab.:Y D Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 

8 - Gab.:Z E O verbo visitar é transitivo direto e, portanto não exige a preposição A. Dessa 
forma, a crase não se faz necessária. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
 
 



Cargo: M53 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

32 - Gab.:X D 
A figura representa o botão Justificar, tanto do Microsoft Excel 2003 
quanto do Microsoft Word 2003 INDEFERIDA ----------------- 

 
 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:X A A Negação de todos gostam é pelo menos um não gosta. INDEFERIDO  
17 - Gab.:X B (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO E 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
17 - Gab.:Z E (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO C 

18 - Gab.:X A 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) João professor Lucas → Fernando motorista Lucas 
2) Fernando não motorista Lucas → João não professor Lucas 
3) FERNANDO NÃO É MOTORISTA DE LUCAS 
4) João não motorista Lucas → João professor Lucas 
5) João não professor Lucas → João motorista Lucas 
Pelas alternativas: 
João não é professor de Lucas ou não é motorista de Fernando. 

INDEFERIDO  

19 - Gab.:X A 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) Não estudo português → não durmo ou canto. É equivalente a: Durmo e 
não canto → estudo português. 
2) Estudo matemática → não durmo e canto. É equivalente a: Durmo ou não 
canto → não estudo matemática. 
3) Não estudo geografia e durmo → não estudo português. É equivalente a: 
Estudo português → estudo geografia ou não durmo. 
4) Não estudo matemática e canto → não durmo. É equivalente a: durmo → 
estudo matemática ou não canto. 
Daí: 
Hoje durmo: não canto; não estudo matemática; estudo português e estudo 
geografia. 

INDEFERIDO  

25 - Gab.:X C 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

25 - Gab.:Z A 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



Original 

2 - Gab.:X C 

METÁFORA é uma comparação implícita entre dois termos SEM o uso de 
conectivos. Em “Sua pele é suave COMO uma pétala de rosas . “, há 
claramente o conectivo COMO,e, portanto, um exemplo de comparação ou 
SÍMILE. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 
6 - Gab.:Y D Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 

9 - Gab.:Y C 

Em “ Que Deus proteja-o de mim!” a próclise é obrigatória, por se tratar de 
uma oração exclamativa, e optativa. Portanto, a colocação do pronome está 
errada, pois aparece em posição enclítica. Na opção “ Quando todos se 
dizem adeus, abraçam-se por amizade.”, os pronomes estão colocados 
corretamente: na 1ª ocorrência, em próclise, pois,conforme Prof. Hildebrando 
André, em sua Gramática Ilustrada, ED. Moderna, 5ª edição, p. 451 e 452,  “ 
devemos colocar o pronome átono antes do verbo, quando antes do verbo 
houver uma palavra pertencente a um dos grupos: (...) indefinidos” – no 
período, todos-“ conjunções subordinativas” – no período, quando; na 2ª 
ocorrência, em ênclise, porque, segundo este mesmo autor “ Não se principia 
o período pelo pronome átono. Também não se inicia pelo pronome átono 
a coordenada assindética, nem a principal precedida de pausa.” 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Z A 

A questão pretende que o candidato demonstre conhecimento sobre o papel 
de uma interrogação no processo de interlocução. De acordo com o 
Dicionário de Linguística e Gramática do Prof. Mattoso Câmara, Ed. Vozes, 8ª 
edição, “ Interrogação é uma estrutura que tem a frase chamada PERGUNTA 
para pedir um informe que a completa como RESPOSTA.Note-se que há 
uma resposta do interlocutor no balão seguinte, motivo pelo qual a 
interrogação pressupõe uma “ expectativa de resposta”, resposta do gabarito 
oficial. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

38 - Gab.:X E 

A única resposta correta para a questão é a de letra E. Apesar de algumas 
bibliotecas não estarem situadas no andar térreo, elas deveriam estar.A 
localização em andares altos dificulta o acesso aos idosos, deficientes e 
principalmente quando são cadeirantes. Também para as crianças, é muito 
perigoso subir e descer escadas. Nenhuma das outras alternativas está certa, 
muito menos a citada pelo candidato. Os raios de sol são nocivos ao acervo 
como também ao mobiliário, portanto, a incidência deve ser indireta e não 
direta segundo ANDRADE & COELHO. 
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

40 - Gab.:Y C 

A classificação, indexação e catalogação são atividades técnicas exercidas 
pelo bibliotecário. Segundo ANDRADE e COELHO é função do bibliotecário 
“tratar tecnicamente os recursos informacionais”. Ao auxiliar compete 
preparar o material, atividade que consiste em: carimbar o livro, fazer o bolso  
que será colado no livro e as fichas para empréstimo, como também colar as 
etiquetas que serão geradas para identificação com o respectivo número de 
chamada( localização nas estantes).Quando a biblioteca é informatizada, o 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 



auxiliar deverá alimentar a base de dados, porém, esses dados serão 
fornecidos pelo bibliotecário. Ao auxiliar não compete dirigir-se às Editoras. 
Esta função, segundo ANDRADE & COELHO é do bibliotecário: ”É ele quem 
vai determinar as obras que irão constituir o acervo, obedecendo ao princípio 
geral da seleção de livros que se aplica tanto à grande como à pequena 
biblioteca e assim constituir uma coleção equilibrada, composta de obras que 
satisfaçam às necessidades dos usuários” 
Referência:  
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

41 - Gab.:X C 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, estante é um “ Armário com 
prateleiras, onde se colocam livros, papéis, etc..” Portanto, a estante é um 
mobiliário onde são colocados os livros devidamente identificados pelo 
número de chamada para  facilitar sua localização, enquanto que bibliocanto 
consiste, de acordo com ANDRADE & COELHO, em um “suporte de aço 
utilizado para manter os livros na posição vertical.” Logo, os bibliocantos 
exercem a função de manter os livros na posição vertical, evitando assim que 
eles tombem. 
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

44 - Gab.:Y C 

A alegada subjetividade da resposta não se verifica na prática, uma vez que a 
própria arrumação das mesas e cadeiras ( espaço físico) se constitui em 
função do conjunto de necessidades dos usuários. Ou seja, essas 
necessidades são o objetivo maior da organização do espaço da biblioteca. 
Dependendo da atividade a ser exercida na biblioteca, mesas e cadeiras 
podem até ser dispensadas. 
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

45 - Gab.:Y E 

Um Centro de Documentação e Informação tem como principal objetivo a 
preservação da memória institucional. Ele não oferece aos usuários o 
cadastro de leitores, pois, deve garantir o anonimato de seus frequentadores. 
Referência: 
FONTENELLI, Silvana Aparecida. Centro de Memória e Ciência de 
Informação  : uma interação necessária. Monografia (Trabalho de Conclusão 
de Curso)- Departamento de Biblioteconomia e Documentação da USP. 
Disponível em : http://infocultura.info/rabei/sites/befault/files/fontenelli-
memoria.pdf Acesso em 30/09/2009 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

49 - Gab.:Y E 

A referida pergunta tem sua objetividade constituída pelo fato de solicitar ao 
candidato a identificação de uma função da competência do  auxiliar de 
biblioteca. Segundo SILVA, a função primordial do auxiliar de biblioteca é o 
atendimento aos usuários. O suposto auto antendimento – na hipótese de 
todas as bibliotecas disponibilizarem o acesso a computadores, o que não 
ocorre na prática – demandaria o auxílio de um profissional que direcionasse 
a utilização do software de pesquisa. Ademais, o universo de uma biblioteca 
não pode, de maneira alguma, ser comparado ao de um supermercado ou de 
qualquer outro estabelecimento comercial, dado que a própria natureza dos 
serviços que essas instituições oferecem diverge substancialmente. 
Referência: 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 



SILVA, Divina Aparecida. Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para 
formação profissional. Brasília: Thesaurus, 2003. 152p. 

50 - Gab.:Y E 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, prateleira é “ Cada uma das tábuas 
horizontais e interiores de um armário ou estante” e estante, também 
segundo Aurélio Buarque de Holanda, é um “ Armário com prateleiras, onde 
se colocam livros, papéis, etc..”Logo, estante consiste em um conjunto de 
prateleiras, portanto, prateleira não é sinônimo de estante. De acordo com 
GASCUEL, ao selecionar o mobiliário para uma biblioteca, devem ser 
considerados os aspectos físicos, como também, a escolha de prateleiras de 
profundidade única, ou seja, elas devem ter a mesma profundidade para 
facilitar a arrumação dos livros e demais materiais do acervo. 
Referência: 
GASCUEL, Jacqueline. Um espaço para o livro: criar, animar ou renovar uma 
biblioteca. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987. 301p. 
 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

 
 
Cargo: M54 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

38 - Gab.:X E 

A  única alternativa correta para a questão é a de letra E. Apesar de algumas 
bibliotecas não estarem situadas em andar térreo, elas deveriam estar.A 
localização em andares altos dificulta o acesso aos idosos, deficientes e 
principalmente quando são cadeirantes. Também para as crianças, é muito 
perigoso subir e descer escadas. Nenhuma das outras alternativas está 
correta. Os raios de sol são nocivos ao acervo como também ao mobiliário, 
portanto, a incidência deve ser indireta e não direta, o local deve ser 
silencioso e de fácil acesso. 
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

47 - Gab.:X D 

As bibliotecas comunitárias são aquelas formadas pelas comunidades e por 
elas mantidas. Podem, eventualmente, receber algum apoio governamental. 
Porém a biblioteca pública mantém-se única e exclusivamente de verba 
governamental. 
Referência: 
CUNHA & CAVALCANTI. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 84p. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

 
 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
2 - Gab.:Y E Em “ O amor não é uma equação matemática”, observa-se uma comparação INDEFERIDO - 



implícita entre os elementos AMOR e EQUAÇÃO MATEMÁTICA, sem uso de 
conectivos. Na bibliografia citada pelo candidato, METÁFORA é uma 
assimilação  direta (...)pela semelhança que, subjetivamente, julga-se haver 
entre elas .” Daí, a comparação estabelecida compreende uma assimilação 
de caráter pessoal. Em nenhuma bibliografia aparece, no conceito de 
metáfora, que tal assimilação deve concorrer, obrigatoriamente, para um 
aspecto positivo.  

5 - Gab.:Y E Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Y E 

A questão pretende que o candidato demonstre conhecimento sobre o papel 
de uma interrogação no processo de interlocução. De acordo com o 
Dicionário de Linguística e Gramática do Prof. Mattoso Câmara, Ed. Vozes, 8ª 
edição, “ Interrogação é uma estrutura que tem a frase chamada PERGUNTA 
para pedir um informe que a completa como RESPOSTA.Note-se que há 
uma resposta do interlocutor no balão seguinte, motivo pelo qual a 
interrogação pressupõe uma “ expectativa de resposta”, resposta do gabarito 
oficial. 

INDEFERIDO - 

 
 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:Y D 

A alterantiva B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 
estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

INDEFERIDA ----------------- 

 
 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: M55 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X B 

A alternativa B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 
estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

INDEFERIDA ----------------- 

 
 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
17 - Gab.:X B (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO E 
17 - Gab.:Z E (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO C 

18 - Gab.:Y C 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) João professor Lucas → Fernando motorista Lucas 
2) Fernando não motorista Lucas → João não professor Lucas 
3) FERNANDO NÃO É MOTORISTA DE LUCAS 
4) João não motorista Lucas → João professor Lucas 
5) João não professor Lucas → João motorista Lucas 
Pelas alternativas: 
João não é professor de Lucas ou não é motorista de Fernando. 

INDEFERIDO  

19 - Gab.:Y C 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) Não estudo português → não durmo ou canto. É equivalente a: Durmo e 
não canto → estudo português. 
2) Estudo matemática → não durmo e canto. É equivalente a: Durmo ou não 
canto → não estudo matemática. 
3) Não estudo geografia e durmo → não estudo português. É equivalente a: 
Estudo português → estudo geografia ou não durmo. 
4) Não estudo matemática e canto → não durmo. É equivalente a: durmo → 
estudo matemática ou não canto. 
Daí: 
Hoje durmo: não canto; não estudo matemática; estudo português e estudo 
geografia. 

INDEFERIDO  

25 - Gab.:Z A 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

 
 
 
 



 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X C 

O enunciado da questão orienta o candidato sobre o conceito de metáfora – 
associação comparativa implícita entre dois elementos- mecanismo utilizado 
para levar este mesmo candidato à resposta correta. A opção E é claramente 
um exemplo de personificação ou prosopopéia, já que se atribui um ato 
animado – BEIJA – a um ser inanimado – BRISA. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z D 

Os termos em destaque referem-se à causa de o verdadeiro amor  
acontecer, referindo-se ao verbo ACONTECER, desempenhando papel de 
locuções adverbiais de causa. Não aparece o termo explicação para exprimir 
uma circunstância adverbial nas Gramáticas da L. Portuguesa. Ainda, 
segundo o dicionário do Prof Aurélio Buarque de Hollanda, causa é “ (3) 
razão, motivo, origem; (6) termo correlacionado a efeito e que se concebe de 
maneiras diversas : b) vínculo que correlaciona os próprios fenômenos e que 
faz com que um ou vários deles apareçam como CONDIÇÂO DA 
EXISTÊNCIA DE OUTROS. “ Ainda, a Prof .Maria Helena de Moura Neves, 
na Gramática de Usos do Português, Ed. UNESP.2000.,  aponta que “ a 
preposição POR estabelece relações semânticas no sintagma verbal ( 
adjunto adverbial : por + sintagma nominal). Indica circunstanciação “ – dentre 
os vários citados pela autora –“ de causa.” Além disso, explicação é o ato de 
explicar, ou seja, “ tornar inteligível ou claro o que é ambíguo ou obscuro”, o 
que não é o caso da enunciação pedida. 
 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:Y D 
Erro na divulgação do gabarito. 
 

DEFERIDO E 

10 - Gab.:X C 

O autor mostra que sentimos inveja daqueles que têm um amor, daí a 
perseguição assassina. A pergunta está centrada na expressão” perseguição 
assassina”: a palavra perseguição envolve dois elementos – quem persegue 
e quem é perseguido. A única opção que envolve também dois elementos é “ 
muitos sentem inveja do amor alheio”.Além disso a palavra inveja significa “ 
cobiçar o que é de outrem”,” desejo de possuir o bem alheio”, o que reforça a 
resposta do gabarito oficial. Ainda, a 2ª oração do 2º período do texto 
reafirma a resposta oficial. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:Z A 

Não existe tal alternativa nessa questão. A alternativa E consiste em “Tratar 
tecnicamente os recursos informacionais”, portanto a única alternativa correta 
é a de letra A.  
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 
 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

37 - Gab.:Y E 
Segundo ANDRADE & COELHO na página 11, “dentre as atividades que 
podem ser realizadas pelo Auxiliar de Biblioteca, podemos destacar as 
seguintes: colocar carimbos da bibliotecas; receber e conferir as obras 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 



adquiridas; registrar o material recebido” dentre outras. Na mesma obra, 
página 10, são funções do bibliotecário: “realizar atividades de difusão 
cultural” dentre outras. A questão não versa sobre a natureza do registro 
do material recebido, tampouco acerca de sua procedência. O foco da 
questão está relacionado à realização do registro, que deve ser efetuado pelo 
Auxiliar de Biblioteca. 
Referência:  
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

37 - Gab.:X C 
O recurso apresentado pelo candidato está confuso no que tange a seu eixo 
argumentativo e finda por concordar com a resposta do gabarito oficial.  A reposta está correta.  O gabarito permanece o 

mesmo. 

38 - Gab.:X E 
As argumentações são procedentes e a questão deve ser 
anulada, pois  existem duas respostas corretas. ANULADA  - 

39 - Gab.:X E 

Uma Comunicação Visual só pode ser feita através de uma sinalização, seja 
ela em forma de cartazes (que possui o objetivo de orientar os usuários a 
localizar mais facilmente as obras na estante) ou através de etiquetas coladas 
nas prateleiras. Não existe a menor possibilidade de uma Comunicação 
Visual ser feita através da informação dos funcionários: essa se dá através da 
fala e aquela através da visão. Portanto, a única alternativa correta é a letra 
E. 
Referência: 
BASTOS FILHO, Heliodoro Teixeira. Comunicação visual em bibliotevas. São 
Paulo: Mercado Global, 1977. 99p. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

41 - Gab.:X C 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, estante é um “ Armário com 
prateleiras, onde se colocam livros, papéis, etc..” Portanto, a estante é um 
mobiliário onde são colocados os livros devidamente identificados pelo 
número de chamada para  facilitar sua localização, enquanto que bibliocanto 
consiste, segundo ANDRADE & COELHO em um “suporte de aço utilizado 
para manter os livros na posição vertical.” Logo, os bibliocantos exercem a 
função de manter os livros na posição vertical, evitando assim que eles 
tombem. A alternativa correta é a letra C. 
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

43 - Gab.:X B 
A candidata não apresentou recurso algum. Apenas se desculpou pelo seu 
equívoco ao marcar a alternativa errada. A reposta está correta.  O gabarito permanece o 

mesmo. 

44 - Gab.:Z D 

Uma vez que qualquer biblioteca organiza-se a partir das necessidades de 
seus usuários, esta é a sua principal preocupação. Quanto às regras, elas 
existem e devem ser respeitadas, porém, não determinam a organização do 
espaço físico de uma biblioteca.  
Referência: 
ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. Biblioteca 
fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

44 - Gab.:X A 

Uma vez que qualquer biblioteca organiza-se a partir das necessidades de 
seus usuários, esta é a sua principal preocupação. Quanto às regras, elas 
existem e devem ser respeitadas, porém, não determinam a organização do 
espaço físico de uma biblioteca.  
Ref: ANDRADE, Marcos Vinicius Mendonça & COELHO, Sandra Lopes. 
Biblioteca fácil. Niterói: UFF,Neami,2008. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 



45 - Gab.:X C 

A alternativa E não se coloca como uma resposta correta porque a 
“elaboração de estatísticas de obras consultadas” não se caracteriza como 
um tipo de serviço oferecido ao usuário. Essa prática é uma rotina interna 
dos Centros de Documentação e Informação. Ao construir uma argumentação 
em função dos benefícios que a informatização desses Centros traria aos 
usuários e ao corpo de funcionários, o candidato não torna válida a alternativa 
E, dado que a resposta nela contida diz respeito apenas ao trabalho que deve 
ser efetuado pelos funcionários; trabalho este que não faz parte do universo 
de serviços a serem oferecidos ao usuário. 
Referência: 
FONTENELLI, Silvana Aparecida. Centro de Memória e Ciência de 
Informação  : uma interação necessária. Monografia (Trabalho de Conclusão 
de Curso)- Departamento de Biblioteconomia e Documentação da USP. 
Disponível em : http://infocultura.info/rabei/sites/befault/files/fontenelli-
memoria.pdf Acesso em 30/09/2009 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

46 - Gab.:Y B 

A questão não versa acerca de “biblioteca especializada dentro de um 
hospital”. A interpretação da candidata foi equivocada, uma vez que, seu 
reciocínio esteve atrelado à questão da natureza da comunicação num 
espaço hipotético, enquanto que a pergunta está ligada à prática de 
estabelecer essa comunicação. Assim, o caráter público ou não da 
comunicação entre o usuário e a “biblioteca especializada dentro de um 
hospital” não é o foco da questão, conforme sugere a candidata. 
Referência: 
GUNIG, James e HUNT, Todd. Managing public relations. Orlando,Florida-
USA: Harcourt Brase,1997. 556p. 
 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

47 - Gab.:Y A 

As bibliotecas comunitárias são aquelas formadas pelas comunidades e por 
elas mantidas. Podem, eventualmente, receber algum apoio governamental. 
Porém, a biblioteca pública, mantém-se única e exclusivamente de verba 
governamental. As ONGs são Organizações Não Governamentais  que 
podem também “eventualmente” receber verbas públicas. 
Referência: 
CUNHA & CAVALCANTI. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 84p. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

50 - Gab.:X C 

Uma biblioteca, por geralmente atender a diferentes tipos de usuário, não 
deve ter como prioridade o tamanho de suas mesas e cadeiras. Esse 
tamanho obedece a um padrão que leva em consideração as necessidades 
desses usuários. A preocupação com o tamanho das mesas e cadeiras 
apenas será o norte das reflexões de um bibliotecário, quando se tratar de 
uma biblioteca voltada para o público com idade inferior a seis anos. 
Referência: 
GASCUEL, Jacqueline. Um espaço para o livro: criar, animar ou renovar uma 
biblioteca. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987. 301p. 

A reposta está correta.  O gabarito permanece o 
mesmo. 

 
 
 
Cargo: M50 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



Original 

36 - Gab.:X B 
A resposta está correta. A alternativa Vossa Excelência não pode 
ser porque o pronome de tratamento está incorreto. 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:Z E 
A resposta está correta. A alternativa Vossa Excelência não pode 
ser porque o pronome de tratamento está incorreto. 

INDEFERIDO  

37 - Gab.:X E A abreviatura de Vossa Senhoria está incorreta, inclusive na colocação do 
ponto de abreviatura. INDEFERIDO  

43 - Gab.:X D 
A formalidade é que difere a comunicação oficial das não oficiais; todas elas , 
oficiais ou não, devem ser claras, breves, concisas, etc. apenas as oficiais 
têm a característica da formalidade. 

INDEFERIDO  

43 - Gab.:Z B 
A formalidade é que difere a comunicação oficial das não oficiais; todas elas , 
oficiais ou não, devem ser claras, breves, concisas, etc. apenas as oficiais 
têm a característica da formalidade. 

INDEFERIDO  

50 - Gab.:Z E A etapa de registro corresponde à  primeira identificação do documento, mas 
que não corresponde a uma avaliação. 

INDEFERIDO  

50 - Gab.:X B A etapa de registro corresponde à  primeira identificação do documento, mas 
que não corresponde a uma avaliação. INDEFERIDO  

 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

2 - Gab.:Y E 

METÁFORA é uma comparação implícita entre dois termos SEM o uso de 
conectivos. Em “Sua pele é suave COMO uma pétala de rosas . “, há 
claramente o conectivo COMO,e, portanto, um exemplo de comparação ou 
SÍMILE. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:Y E Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:Z A Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
6 - Gab.:Y D Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 
6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 
7 - Gab.:Y C Não há duas alternativas iguais na questão 7 INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y E 

O enunciado pede uma palavra que, tal qual perseguição- um substantivo, 
seja derivada de um VERBO. Atormentar é verbo, formado pelo processo de 
parassíntese  e derivado de um nome – tormento. A opção E traz 
sentimento,formado pelo processo de sufixação, um substantivo tal qual 
perseguição, derivado do verbo sentir. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Y E 

A questão pretende que o candidato demonstre conhecimento sobre o papel 
de uma interrogação num processo de interlocução. De acordo com o 
Dicionário de Linguística e Gramática do Prof. Mattoso Câmara, Ed. Vozes, 8ª 
edição, “ Interrogação é uma estrutura que tem a frase chamada PERGUNTA 
para pedir um informe que a completa como RESPOSTA.Note-se que há 
uma resposta do interlocutor no balão seguinte, motivo pelo qual a 
interrogação pressupõe uma “ expectativa de resposta”, resposta do gabarito 
oficial 

INDEFERIDO - 

 



Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X B 

A alterantiva B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 
estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

INDEFERIDA ----------------- 

28 - Gab.:Y D 
A questão atende ao item de ementa “Correio Eletronico. Formatação 
de Mensagens” INDEFERIDA ----------------- 

 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
21 - Gab.:Y E A Negação da proposição (A e B) é (~A ou ~B). INDEFERIDO  

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M63 - AUXILIAR DE MATRÍCULA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X C 

Em “ O amor não é uma equação matemática”, observa-se uma comparação 
implícita entre os elementos AMOR e EQUAÇÃO MATEMÁTICA, sem uso de 
conectivos. Ainda, conforme apontam vários gramáticos, “ METÁFORA é uma 
assimilação  direta (...)pela semelhança que, subjetivamente, julga-se haver 
entre elas .” Daí, a comparação estabelecida compreender uma assimilação 
de caráter pessoal. A negação( toda negação pressupõe, primeiro, uma 
afirmação) não desfaz a assimilação entre os dois elementos  comparados 
subjetivamente . 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 
 
 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X B 
A alternativa B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 

INDEFERIDA ----------------- 



estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:X B (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO E 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 

47 - 
Gab.:X D 

SSeerr  ÉÉttiiccoo  nnaaddaa  mmaaiiss  éé  ddoo  qquuee  aaggiirr  ddiirreeiittoo,,    pprroocceeddeerr  bbeemm,,  sseemm  pprreejjuuddiiccaarr  ooss  oouuttrrooss..  ÉÉ  sseerr  aallttrruuííssttaa((ddiicc)),,  éé  eessttaarr  
ttrraannqqüüiilloo    ccoomm  aa  ccoonnsscciiêênncciiaa  ppeessssooaall..  ""ÉÉ  ccuummpprriirr  ccoomm  ooss  vvaalloorreess  ddaa  ssoocciieeddaaddee  eemm  qquuee  vviivvee,,  oouu  sseejjaa,,  oonnddee  mmoorraa,,  
ttrraabbaallhhaa,,  eessttuuddaa,,  eettcc..""    
ÉÉttiiccaa  éé  ttuuddoo  qquuee  eennvvoollvvee  iinntteeggrriiddaaddee,,  éé  sseerr  hhoonneessttoo  eemm  qquuaallqquueerr  ssiittuuaaççããoo,,  éé  tteerr  ccoorraaggeemm  ppaarraa  aassssuummiirr  sseeuuss  
eerrrrooss  ee  ddeecciissõõeess,,  sseerr  ttoolleerraannttee  ee  fflleexxíívveell,,  éé  sseerr  hhuummiillddee..    
TTooddoo  sseerr  ééttiiccoo  rreefflleettee  ssoobbrree  ssuuaass  aaççõõeess,,  ppeennssaa  ssee  ffeezz  oo  bbeemm  oouu  oo  mmaall  ppaarraa  oo  sseeuu  pprróóxxiimmoo..  ÉÉ  tteerr  aa  ccoonnsscciiêênncciiaa  ""  
lliimmppaa""..    
Extraído do mesmo site 

MMuuiittooss  aauuttoorreess  ddeeffiinneemm  aa  ééttiiccaa  pprrooffiissssiioonnaall  ccoommoo  sseennddoo  uumm  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnoorrmmaass  ddee  ccoonndduuttaa  qquuee  ddeevveerrããoo  sseerr  
ppoossttaass  eemm  pprrááttiiccaa  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddee  qquuaallqquueerr  pprrooffiissssããoo..  SSeerriiaa  aa  aaççããoo  ""rreegguullaaddoorraa""  ddaa  ééttiiccaa  aaggiinnddoo  nnoo  
ddeesseemmppeennhhoo  ddaass  pprrooffiissssõõeess,,  ffaazzeennddoo  ccoomm  qquuee  oo  pprrooffiissssiioonnaall  rreessppeeiittee  sseeuu  sseemmeellhhaannttee  qquuaannddoo  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  
ssuuaa  pprrooffiissssããoo..  

AA  ééttiiccaa  pprrooffiissssiioonnaall  eessttuuddaarriiaa  ee  rreegguullaarriiaa  oo  rreellaacciioonnaammeennttoo  ddoo  pprrooffiissssiioonnaall  ccoomm  ssuuaa  cclliieenntteellaa,,  vviissaannddoo  aa  
ddiiggnniiddaaddee  hhuummaannaa  ee  aa  ccoonnssttrruuççããoo  ddoo  bbeemm--eessttaarr  nnoo  ccoonntteexxttoo  ssóócciioo--ccuullttuurraall  oonnddee  eexxeerrccee  ssuuaa  pprrooffiissssããoo..  

EEllaa  aattiinnggee  ttooddaass  aass  pprrooffiissssõõeess  ee  qquuaannddoo  ffaallaammooss  ddee  ééttiiccaa  pprrooffiissssiioonnaall  eessttaammooss  nnooss  rreeffeerriinnddoo  aaoo  ccaarráátteerr  
nnoorrmmaattiivvoo  ee  aattéé  jjuurrííddiiccoo  qquuee  rreegguullaammeennttaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  pprrooffiissssããoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessttaattuuttooss  ee  ccóóddiiggooss  eessppeeccííffiiccooss..  
AAssssiimm  tteemmooss  aa  ééttiiccaa  mmééddiiccaa,,  ddoo  aaddvvooggaaddoo,,  ddoo  bbiióóllooggoo,,  eettcc..  
................  
SSeennddoo  aa  ééttiiccaa  iinneerreennttee  àà  vviiddaa  hhuummaannaa,,  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  éé  bbaassttaannttee  eevviiddeenncciiaaddaa  nnaa  vviiddaa  pprrooffiissssiioonnaall,,  ppoorrqquuee  
ccaaddaa  pprrooffiissssiioonnaall  tteemm  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  iinnddiivviidduuaaiiss  ee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaaiiss,,  ppooiiss  eennvvoollvveemm  ppeessssooaass  qquuee  
ddeellaa  ssee  bbeenneeffiicciiaamm..    
AA  ééttiiccaa  éé  aaiinnddaa  iinnddiissppeennssáávveell  aaoo  pprrooffiissssiioonnaall,,  ppoorrqquuee  nnaa  aaççããoo  hhuummaannaa  ""oo  ffaazzeerr""  ee  ""oo  aaggiirr""  eessttããoo  iinntteerrlliiggaaddooss..  OO  
ffaazzeerr  ddiizz  rreessppeeiittoo  àà  ccoommppeettêênncciiaa,,  àà  eeffiicciiêênncciiaa  qquuee  ttooddoo  pprrooffiissssiioonnaall  ddeevvee  ppoossssuuiirr  ppaarraa  eexxeerrcceerr  bbeemm  aa  ssuuaa  
pprrooffiissssããoo..  OO  aaggiirr  ssee  rreeffeerree  àà  ccoonndduuttaa  ddoo  pprrooffiissssiioonnaall,,  aaoo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aattiittuuddeess  qquuee  ddeevvee  aassssuummiirr  nnoo  ddeesseemmppeennhhoo  
ddee  ssuuaa  pprrooffiissssããoo..  
AA  ÉÉttiiccaa  bbaasseeiiaa--ssee  eemm  uummaa  ffiilloossooffiiaa  ddee  vvaalloorreess  ccoommppaattíívveeiiss  ccoomm  aa  nnaattuurreezzaa  ee  oo  ffiimm  ddee  ttooddoo  sseerr  hhuummaannoo,,  ppoorr  
iissssoo,,  ""oo  aaggiirr""  ddaa  ppeessssooaa  hhuummaannaa  eessttáá  ccoonnddiicciioonnaaddoo  aa  dduuaass  pprreemmiissssaass  ccoonnssiiddeerraaddaass  bbáássiiccaass  ppeellaa  ÉÉttiiccaa::  ""oo  
qquuee  éé""  oo  hhoommeemm  ee  ""ppaarraa  qquuee  vviivvee"",,  llooggoo  ttooddaa  ccaappaacciittaaççããoo  cciieennttííffiiccaa  oouu  ttééccnniiccaa  pprreecciissaa  eessttaarr  eemm  ccoonneexxããoo  ccoomm  

INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ooss  pprriinnccííppiiooss  eesssseenncciiaaiiss  ddaa  ÉÉttiiccaa..  ((MMOOTTTTAA,,  11998844,,  pp..  6699))  
CCoonnssttaattaa--ssee  eennttããoo  oo  ffoorrttee  ccoonntteeúúddoo  ééttiiccoo  pprreesseennttee  nnoo  eexxeerrccíícciioo  pprrooffiissssiioonnaall  ee  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  nnaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  
rreeccuurrssooss  hhuummaannooss..  
Extraído do mesmo site 
A Ética Profissional está ligada à Ética., Considerando, ainda, o estabelecido na Constituição Brasileira  

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição. 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação.  
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
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; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
;IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
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; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença; 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer; 
 

50 - 
Gab.:X 

C 

Além do que estabelece a Lei n° 5.553/68: 
        “Art. 1º A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter 
qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive 
comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de 
casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. 
        Art. 2º Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que 
fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu 
exibidor. 
        § 1º - Além do prazo previsto neste artigo, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação 
pessoal. (Renumerado pela Lei nº 9.453, de 20/03/97) 
        § 2º - Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão 
seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. (Incluído pela Lei nº 9.453, de 20/03/97) 
        Art. 3º Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR$ 0,50 
(cinqüenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei. 
        Parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem 
houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja , pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou 
instruções expressas, quando, então, será este o infrator.” 

 
Quem determina os documentos a serem solicitados para extração de dados e informações é a INSTITUIÇÃO 

 
Vide o texto extraído do site SEC- BAHIA 
SESC BAHIA 

Como habilitar-se 

 
CCaarrtteeiirraa  SSoocciiaall  éé  oo  ppaassssaappoorrttee  ppaarraa  ttooddooss  ooss  sseerrvviiççooss  ee  aattiivviiddaaddeess  ddoo  SSEESSCC..  OObbttêê--llaa  éé  ffaaccíílliimmoo..  AAppóóss  oo  pprriimmeeiirroo  
mmêêss  ccoomm  aa  CCaarrtteeiirraa  PPrrooffiissssiioonnaall  aassssiinnaaddaa  ppeellaa  eemmpprreessaa,,  pprrooccuurree  uummaa  ddaass  CCeennttrraaiiss  ddee  AAtteennddiimmeennttoo  nnaass  UUnniiddaaddeess  
ddaa  ccaappiittaall  ((NNaazzaarréé,,  CCoomméérrcciioo  ee  RRuuaa  CChhiillee))  ee  ddoo  iinntteerriioorr  ((FFeeiirraa  ddee  SSaannttaannaa,,  JJeeqquuiiéé  ee  VViittóórriiaa  ddaa  CCoonnqquuiissttaa)),,  ccoomm  
uummaa  ffoottoo  33XX44  ((aattuuaall,,  ppaarraa  mmaaiioorreess  ddee  33  aannooss  ddee  iiddaaddee))  ee  ooss  sseegguuiinntteess  ddooccuummeennttooss::  
  
CCOOMMEERRCCIIÁÁRRIIOO  ((eemm  aattiivviiddaaddee  oouu  lliicceenncciiaaddoo))  
  
CCaarrtteeiirraa  pprrooffiissssiioonnaall  aattuuaalliizzaaddaa,,  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  CCPPFF  ee  ccoommpprroovvaannttee  ddee  rreessiiddêênncciiaa..  
    
CCOOMMEERRCCIIÁÁRRIIOO  AAPPOOSSEENNTTAADDOO  
  
CCaarrtteeiirraa  PPrrooffiissssiioonnaall  ccoomm  aass  aannoottaaççõõeess  pprroovvaannddoo  ssuuaa  ccoonnddiiççããoo,,  oouu  ccoommpprroovvaannttee  ddoo  óórrggããoo  ddaa  PPrreevviiddêênncciiaa  SSoocciiaall,,  
ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  CCPPFF  ee  ccoommpprroovvaannttee  ddee  rreessiiddêênncciiaa..  
  
CCOOMMEERRCCIIÁÁRRIIOO  DDEESSEEMMPPRREEGGAADDOO  
  
CCaarrtteeiirraa  pprrooffiissssiioonnaall  aattuuaalliizzaaddaa  ccoomm  ddaattaa  ddee  rreesscciissããoo  ddoo  ccoonnttrraattoo,,  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  CCPPFF  ee  ccoommpprroovvaannttee  ddee  
rreessiiddêênncciiaa..  
  
DDEEPPEENNDDEENNTTEESS  
EEssppoossoo((aa))  oouu  ccoommppaannhheeiirroo((aa))::  CCeerrttiiddããoo  ddee  ccaassaammeennttoo  cciivviill  oouu  rreelliiggiioossoo,,  oouu  cceerrttiiddããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo  ddee  ffiillhhoo  ttiiddoo  

INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eemm  ccoommuumm,,  ee//oouu  CCoommpprroovvaaççããoo  ddoo  rreeggiissttrroo  ddee  DDeeppeennddêênncciiaa  ppeerraannttee  oo  IINNSSSS,,  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee  ee  CCPPFF..  FFiillhhooss  
mmeennoorreess  ddee  2211  aannooss  oouu  aattéé  2244  aannooss::  CCeerrttiiddããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo  ((00  aa  66  aannooss))  oouu  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee  ((aa  ppaarrttiirr  ddee  0088  
aannooss))  ee  ccaarrtteeiirraa  pprrooffiissssiioonnaall  aattuuaalliizzaaddaa  ((qquuaannddoo  ttrraabbaallhhaarr))..  PPaaiiss,,  ppaaddrraassttooss  ee  mmaaddrraassttaass::  CCaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee  
oouu  oouuttrroo  ddooccuummeennttoo  qquuee  ccoommpprroovvee  oo  vvíínnccuulloo  ddee  ppaarreenntteessccoo,,  ccoommpprroovvaannttee  ddee  rreessiiddêênncciiaa,,  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee  ee  
CCPPFF..  EEnntteeaaddooss  mmeennoorreess  ddee  2211  aannooss  oouu  aattéé  2244  aannooss  ((ssee  eessttuuddaannttee  eemm  nníívveell  ssuuppeerriioorr,,  ssoolltteeiirroo  ee  ddeeppeennddeennttee  
eeccoonnoommiiccaammeennttee  ddooss  ppaaiiss))::  CCeerrttiiddããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo  oouu  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  cceerrttiiddããoo  ddoo  sseegguunnddoo  ccaassaammeennttoo  
ddoo  ppaaddrraassttoo  oouu  ddaa  mmaaddrraassttaa,,  oouu  tteerrmmoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee,,  aassssiinnaaddoo  ppeelloo  ccoommeerrcciiáárriioo..  MMeennoorr  ssoobb  gguuaarrddaa  ddoo  
TTiittuullaarr::  CCeerrttiiddããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo,,  cceerrttiiddããoo  ddee  ttuutteellaa  oouu  sseenntteennççaa  jjuuddiicciiaall..  VViiúúvvoo((aa))::  CCeerrttiiddããoo  ddee  óóbbiittoo  ee  ccaarrtteeiirraa  
pprrooffiissssiioonnaall  ddoo  bbeenneeffiicciiáárriioo  ffaalleecciiddoo  oouu  ccaarrtteeiirraa  ssoocciiaall  SSEESSCC,,  ccoommpprroovvaannttee  ddee  rreessiiddêênncciiaa,,  ccaarrtteeiirraa  ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  
CCPPFF  ee  ccoommpprroovvaannttee  ddee  ppeennssããoo  rreecceebbiiddaa..  FFiillhhooss,,  iirrmmããooss  ee  eenntteeaaddooss  iinnvváálliiddooss::  CCeerrttiiddããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo  oouu  ccaarrtteeiirraa  
ddee  iiddeennttiiddaaddee,,  cceerrttiiddããoo  ee  RRGG..  
  
OObbsseerrvvaaççõõeess  

••  CCaassoo  aa  eemmpprreessaa  nnããoo  eesstteejjaa  ccaaddaassttrraaddaa  nnoo  SSEESSCC,,  aapprreesseennttaarr  ccóóppiiaa  ddaa  úúllttiimmaa  GGPPSS  --  GGuuiiaa  ddaa  PPrreevviiddêênncciiaa  
SSoocciiaall  ee  GGFFIIPP  --  GGuuiiaa  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo  ddoo  FFGGTTSS  ee  IInnffoorrmmaaççõõeess  àà  PPrreevviiddêênncciiaa  SSoocciiaall  ((ssoolliicciittee  aaoo  SSeettoorr  
PPeessssooaall  oouu  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ddaa  ssuuaa  eemmpprreessaa))..    

••  AApprreesseennttaarr  ddooccuummeennttooss  oorriiggiinnaaiiss  oouu  ccóóppiiaa  aauutteennttiiccaaddaa  eemm  CCaarrttóórriioo..  
••  AApprreesseennttaarr  ffoottoo  rreecceennttee..  
••  NNoo  ccaassoo  ddee  ddeeppeennddeennttee  iinnvváálliiddoo,,  aapprreesseennttaarr  ddooccuummeennttoo  oouu  aatteessttaaddoo  mmééddiiccoo  qquuee  ccoommpprroovvee  aa  iinnvvaalliiddeezz..  
••  CCaassoo  oo  DDeeppeennddeennttee  qquueeiirraa  ssee  hhaabbiilliittaarr  sseemm  aa  pprreesseennççaa  ddoo  TTiittuullaarr,,  ffaavvoorr  aapprreesseennttaarr  ccaarrtteeiirraa  pprrooffiissssiioonnaall  

aattuuaalliizzaaddaa  ee  ccaarrtteeiirraa  ssoocciiaall  SSEESSCC  ddoo  bbeenneeffiicciiáárriioo  ttiittuullaarr..  
 

 
 
 
 
 
 
Cargo: M68 - AUXILIAR FINANCEIRO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:X B 

A alternativa B está incorreta já que em vez de clicar no botão 
AutoSoma, também é possível pressionar ALT+SINAL DE 
IGUALDADE (=) e não <ALT>+<ENTER>. As demais alternativas 
estão corretas conforme o site de suporte oficial da Microsoft 
http://office.microsoft.com/pt-
br/excel/HA010874771046.aspx?pid=CL100570551046 

INDEFERIDA ----------------- 

 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:X B (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO E 

25 - Gab.:X C Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é INDEFERIDO  



representante de turma.  
 

 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 

9 - Gab.:X A 

Em “ Que Deus proteja-o de mim!” a próclise é obrigatória, por se tratar de 
uma oração exclamativa, e optativa. Portanto, a colocação do pronome está 
errada, pois aparece em posição enclítica. Na opção “ Quando todos se 
dizem adeus, abraçam-se por amizade.”, os pronomes estão colocados 
corretamente: na 1ª ocorrência, em próclise, pois,conforme Prof. Hildebrando 
André, em sua Gramática Ilustrada, ED. Moderna, 5ª edição, p. 451 e 452,  “ 
devemos colocar o pronome átono antes do verbo, quando antes do verbo 
houver uma palavra pertencente a um dos grupos: (...) indefinidos” – no 
período, todos-“ conjunções subordinativas” – no período, quando; na 2ª 
ocorrência, em ênclise, porque, segundo este mesmo autor “ Não se principia 
o período pelo pronome átono. Também não se inicia pelo pronome átono 
a coordenada assindética, nem a principal precedida de pausa.” 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C 

O autor mostra que sentimos inveja daqueles que têm um amor, daí a 
perseguição assassina. A pergunta está centrada na expressão perseguição 
assassina: a palavra perseguição envolve dois elementos – quem persegue e 
quem é perseguido. A única opção que envolve também dois elementos é “ 
muitos sentem inveja do amor alheio”.Além disso a palavra inveja significa “ 
cobiçar o que é de outrem”,” desejo de possuir o bem alheio”, o que reforça a 
resposta do gabarito oficial. Ainda, a 2ª oração do 2º período do texto 
reafirma a resposta oficial . 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:X C 

A questão pretende que o candidato demonstre conhecimento sobre o papel 
de uma interrogação no processo de interlocução. De acordo com o 
Dicionário de Linguística e Gramática do Prof. Mattoso Câmara, Ed. Vozes, 8ª 
edição, “ Interrogação é uma estrutura que tem a frase chamada PERGUNTA 
para pedir um informe que a completa como RESPOSTA.Note-se que há 
uma resposta do interlocutor no balão seguinte, motivo pelo qual a 
interrogação pressupõe uma “ expectativa de resposta”, resposta do gabarito 
oficial. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:X E 

Em toda representação gráfica patrimonial, haveremos que representar, no 
final, o ATIVO e PASSIVO da empresa. No caso específico, o Patrimônio 
Líquido está intrínseco ao Passivo. Se não houvesse opção "E", aí sim, 
haveríamos que questionar a proposta, que é absolutamente correta - Lei 
6404/76 - Plano de Contas 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X ANULADA 
Embora a justificativa apresentada pela candidata sobre o fato em si 
seja correto, "permutativo", a proposta para a letra "C" também está 
incorreta pois, "em espécie" pressupõe em dinheiro, ou seja, Caixa.  

ANULADA  



Assim sendo, na questão, (por erro de digitação) não aparece a reposta 
correta, que deveria ser: 
Veículos a Caixa/Duplicatas a Pagar, 2ª Fórmula e Fato Permutativo. 
Não poderia ser banco conta movimento como aparece na letra "C" 
porque não foi mencionado o pagamento através de cheque.  
 

 
 
 
Cargo: M69 - AUXILIAR FINANCEIRO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M97 - RECEPCIONISTA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

6 - Gab.:Y D Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 
12 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Cargo: M98 - RECEPCIONISTA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:Z E 

A resposta do gabarito ratifica a oração inicial do texto “ Ninguém ama outra 
pessoa pelas qualidades que ela tem, caso contrário...”. A expressão “caso 
contrário” marca que honestos, simpáticos e fumantes correspondem a 
qualidades – palavra citada na oração anteposta, e em nenhum momento  o 
texto mostra ser estas as características para um ideal de pessoa amada. 
Além disso, o texto desmistifica o amor, mostrando que não há um ideal 
padrão. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 

 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



Original 
30 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

32 - Gab.:Y A 
A figura representa o botão Justificar, tanto do Microsoft Excel 2003 
quanto do Microsoft Word 2003 INDEFERIDA ----------------- 

 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:Y B A única alternativa que diz o que a Recepcionista não deve fazer é a letra B 
atender com extrema rapidez. INDEFERIDO  

42 - Gab.:Y D 
A argumentação confirma o conteúdo da resposta dada no gabarito D. O 
esclarecimento da questão no Livro Secretária de Sucesso (Editor Best Seller 
Importadora de Livros S.A.). 

INDEFERIDO  

43 - Gab.:Z E O Recepcionista não tem que entender dos problemas e programas da 
Instituição e sim do atendimento aos clientes. 

INDEFERIDO  

49 - Gab.:Y D A resposta correta para a questão é a alternativa D – Download INDEFERIDO  
50 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
50 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
 
Cargo: M80 - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

48 - Gab.:X D 
Balanças pesadoras contadoras são utilizadas para os casos que envolvem 
grandes quantidades de pequenas peças, como parafusos, 
poças ou arruelas.  

INDEFERIDA  

49 - Gab.:X C 
A pergunta formulada foi sobre o  processo logístico e a  atividade de 
apoio a  este processo é a armazenagem.  Seu pedido de recurso não condiz 
com sua justificativa e nem com a referida questão. 

INDEFERIDA  

50 - Gab.:X B 

Almoxarifado é o local destinado à fiel guarda e conservação de 
materiais. O setor de movimentação de materiais tem como atividade 
fundamental fazer a distribuição dos materiais para o funcionamento da 
fábrica 

INDEFERIDA  

 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 



 
 
Cargo: M96 - RECEPCIONISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:Z E 
Uma Recepcionista deve estar previamente preparada para encaminhar a 
visita de acordo com o assunto a ser tratado.  
Livro Secretária de Sucesso (Editor Best Seller Importadora de Livros S.A.) 

INDEFERIDO  

38 - Gab.:X C 

A própria pergunta já define Aviso. A pergunta se refere a opção que NÃO faz 
parte de um Aviso. Pedir deferimento se refere ao fechamento de um 
requerimento. 
Portanto na questão a única a opção que NÃO condiz com um Aviso é a letra 
C – Pedir Deferimento. 

INDEFERIDO  

40 - Gab.:Z A 

Realmente não é proibido, mais a questão não se refere a proibição e sim ao 
procedimento ético e profissional mais adequado.  
Conforme explicação do Livro Secretária de Sucesso (Editor Best Seller 
Importadora de Livros S.A.) 

INDEFERIDO  

41 - Gab.:X A 
A pergunta se refere a um procedimento geral e ético e não a uma instituição 
em particular conforme explicado no Livro Secretária de Sucesso (Editor Best 
Seller Importadora de Livros S.A.) 

INDEFERIDO  

50 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:X D 

Ao informar na tela de impressão, no campo Páginas a expressão 
“trecho 1,5-8,10” serão impressas as páginas 1,5,6,7,8 e 10 já que a 
vírgula é utilizadas para separas as páginas/trechos a serem 
impressos (1 e 10) e “-“ indica a faixa de páginas a serem impressas 
(5, 6, 7 e 8). 

INDEFERIDA ----------------- 

30 - Gab.:Y B 

O cargo do profissional dentro de uma empresa, nem mesmo seu 
nível de conhecimento, é garantia de que a manipulação de arquivos 
recebidos por email será feita de forma segura e garantirá a 
seguranca da rede contra ataque de vírus. Além disso, o domínio de 
assunto é mais comum dentre profissionais que atuam diretamente na 
área de segurança da companhia. 

INDEFERIDA ----------------- 

 

 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y D (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO B 
20 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO EDITAL - - 



25 - Gab.:Z A 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

 
 
 
 
Cargo: M99 - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:X E 
O que está mostrado e cotado na figura é o RAIO (R=0,2) e não o diâmetro, 
como entendeu o candidato. Assim, o diâmetro inicial é 0,4 (2R) e para se 
atingir o diâmetro final de 2,2 o fator de escala é 5,5. 

INDEFERIDO _ 

 
 
Cargo: M48 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Z E (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO C 
 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:X E A abreviatura de Vossa Senhoria está incorreta, inclusive na colocação do 
ponto de abreviatura. INDEFERIDO  

40 - Gab.:X A 
A ATA não tem endereçamento. Depois de aprovada, envia-se uma cópia 
para as pessoas interessadas. Dela constam os nomes dos participantes, 
sem endereçamento, ou seja, encaminhamento. 

INDEFERIDO  

42 - Gab.:X C Não há outra opção correta além da que contem a resposta. INDEFERIDO  

46 - Gab.:X D 
O termo camaradagem, que significa relacionamento amigável, cordial, pode 
ser usado sem nenhum preconceito; onde ocorre a camaradagem, 
certamente as relações interpessoais saem fortalecidas. 

INDEFERIDO  

46 - Gab.:Y A 
O termo camaradagem, que significa relacionamento amigável, cordial, pode 
ser usado sem nenhum preconceito; onde ocorre a camaradagem, 
certamente as relações interpessoais saem fortalecidas. 

INDEFERIDO  

48 - Gab.:X E Quando se fala em iluminação e temperatura a referência é ao local; portanto 
não há incoerência entre a pergunta e as alternativas. INDEFERIDO  

50 - Gab.:Z -  EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



1 - Gab.:Z E 

A resposta do gabarito ratifica a oração inicial do texto “ Ninguém ama outra 
pessoa pelas qualidades que ela tem, caso contrário...”. A expressão “caso 
contrário” marca que honestos, simpáticos e fumantes correspondem a 
qualidades – palavra citada na oração anteposta, e em nenhum momento  o 
texto mostra ser estas as características para um ideal de pessoa amada. 
Além disso, o texto desmistifica o amor, mostrando que não há um ideal 
padrão. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X B 

A resposta do gabarito ratifica a oração inicial do texto “ Ninguém ama outra 
pessoa pelas qualidades que ela tem, caso contrário...”. A expressão “caso 
contrário” marca que honestos, simpáticos e fumantes correspondem a 
qualidades – palavra citada na oração anteposta, e em nenhum momento  o 
texto mostra ser estas as características para um ideal de pessoa amada. 
Além disso, o texto desmistifica o amor, mostrando que não há um ideal 
padrão 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X B O verbo visitar é transitivo direto e, portanto não exige a preposição A. Dessa 
forma, a crase não se faz necessária. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Z A 

O autor mostra que sentimos inveja daqueles que têm um amor, daí a 
perseguição assassina. A pergunta está centrada na expressão perseguição 
assassina: a palavra perseguição envolve dois elementos – quem persegue e 
quem é perseguido. A única opção que envolve também dois elementos é “ 
muitos sentem inveja do amor alheio”.Além disso a palavra inveja significa “ 
cobiçar o que é de outrem”,” desejo de possuir o bem alheio”, o que reforça a 
resposta do gabarito oficial. Ainda, a 2ª oração do 2º período do texto 
reafirma a resposta oficial . 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

30 - Gab.:Z C 

O cargo do profissional dentro de uma empresa, nem mesmo seu 
nível de conhecimento, é garantia de que a manipulação de arquivos 
recebidos por email será feita de forma segura e garantirá a 
seguranca da rede contra ataque de vírus. Além disso, o domínio de 
assunto é mais comum dentre profissionais que atuam diretamente na 
área de segurança da companhia. 

INDEFERIDA ----------------- 

32 - Gab.:X D A figura representa o botão Justificar, tanto do Microsoft Excel 2003 quanto 
do Microsoft Word 2003 INDEFERIDA ----------------- 

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: M49 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Disciplina: RAC.LÓGICO E MATEMÁTICO (RLM) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



16 - Gab.:Z D A Negação de todos gostam é pelo menos um não gosta. INDEFERIDO  
17 - Gab.:X B (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO E 
17 - Gab.:Z E (~(P^Q) é equivalente a (~P v ~Q)) DEFERIDO C 

18 - Gab.:X A 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) João professor Lucas → Fernando motorista Lucas 
2) Fernando não motorista Lucas → João não professor Lucas 
3) FERNANDO NÃO É MOTORISTA DE LUCAS 
4) João não motorista Lucas → João professor Lucas 
5) João não professor Lucas → João motorista Lucas 
Pelas alternativas: 
João não é professor de Lucas ou não é motorista de Fernando. 

INDEFERIDO  

18 - Gab.:Z D 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) João professor Lucas → Fernando motorista Lucas 
2) Fernando não motorista Lucas → João não professor Lucas 
3) FERNANDO NÃO É MOTORISTA DE LUCAS 
4) João não motorista Lucas → João professor Lucas 
5) João não professor Lucas → João motorista Lucas 
Pelas alternativas: 
João não é professor de Lucas ou não é motorista de Fernando. 

INDEFERIDO  

19 - Gab.:Z D 

Ao analisarmos as proposições do problema chegamos as seguintes 
conclusões: 
1) Não estudo português → não durmo ou canto. É equivalente a: Durmo e 
não canto → estudo português. 
2) Estudo matemática → não durmo e canto. É equivalente a: Durmo ou não 
canto → não estudo matemática. 
3) Não estudo geografia e durmo → não estudo português. É equivalente a: 
Estudo português → estudo geografia ou não durmo. 
4) Não estudo matemática e canto → não durmo. É equivalente a: durmo → 
estudo matemática ou não canto. 
Daí: 
Hoje durmo: não canto; não estudo matemática; estudo português e estudo 
geografia. 

INDEFERIDO  

21 - Gab.:Z A A Negação da proposição (A e B) é (~A ou ~B). INDEFERIDO  
24 - Gab.:X E A Proposição equivalente a p → q é ~q → ~p. INDEFERIDO  
24 - Gab.:Z C A Proposição equivalente a p → q é ~q → ~p. INDEFERIDO  

25 - Gab.:X C 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

25 - Gab.:Z A 
Como Milena é aluna da escola e fala espanhol, e como todos os 
representantes de turma falam inglês, podemos concluir que Milena não é 
representante de turma.  

INDEFERIDO  

 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



Original 

36 - Gab.:Z E 
A resposta está correta. A alternativa Vossa Excelência não pode 
ser porque o pronome de tratamento está incorreto. 

INDEFERIDO  

36 - Gab.:X B 
A resposta está correta. A alternativa Vossa Excelência não pode 
ser porque o pronome de tratamento está incorreto. 

INDEFERIDO  

37 - Gab.:X E A abreviatura de Vossa Senhoria está incorreta, inclusive na colocação do 
ponto de abreviatura. INDEFERIDO  

38 - Gab.:Y E Ofício e Memorando têm  muita semelhança mas apresentam diferenças que 
os tornam diferentes. Sugiro que pesquise para sanar suas dúvidas. 

INDEFERIDO  

38 - Gab.:X C Ofício e Memorando têm  muita semelhança mas apresentam diferenças que 
os tornam diferentes. Sugiro que pesquise para sanar suas dúvidas. INDEFERIDO  

39 - Gab.:Y C A resposta está correta; só existem três afirmativas corretas: 2,3 e 4. INDEFERIDO  
39 - Gab.:X A A resposta está correta; só existem três afirmativas corretas: 2,3 e 4. INDEFERIDO  

40 - Gab.:X A 
A ATA não tem endereçamento. Depois de aprovada, envia-se uma cópia 
para as pessoas interessadas. Dela constam os nomes dos participantes, 
sem endereçamento, ou seja, encaminhamento. 

INDEFERIDO  

40 - Gab.:Y C 
A ATA não tem endereçamento. Depois de aprovada, envia-se uma cópia 
para as pessoas interessadas. Dela constam os nomes dos participantes, 
sem endereçamento, ou seja, encaminhamento. 

INDEFERIDO  

43 - Gab.:Z B 
A formalidade é que difere a comunicação oficial das não oficiais; todas elas , 
oficiais ou não, devem ser claras, breves, concisas, etc. apenas as oficiais 
têm a característica da formalidade. 

INDEFERIDO  

43 - Gab.:X D 
A formalidade é que difere a comunicação oficial das não oficiais; todas elas , 
oficiais ou não, devem ser claras, breves, concisas, etc. apenas as oficiais 
têm a característica da formalidade. 

INDEFERIDO  

44 - Gab.:Z D No caso de procedência, o método adequado é o geográfico INDEFERIDO  
44 - Gab.:X A No caso de procedência, o método adequado é o geográfico INDEFERIDO  

46 - Gab.:X D 
O termo camaradagem, que significa relacionamento amigável, cordial, pode 
ser usado sem nenhum preconceito e, onde ocorre a camaradagem, 
certamente as relações interpessoais saem fortalecidas. 

INDEFERIDO  

46 - Gab.:Y A 
O termo camaradagem, que significa relacionamento amigável, cordial, pode 
ser  usado sem nenhum preconceito; onde ocorre a camaradagem, 
certamente as relações interpessoais saem fortalecidas. 

INDEFERIDO  

49 - Gab.:X A    

50 - Gab.:Y D A etapa de registro corresponde à  primeira identificação do documento, mas 
que não corresponde a uma avaliação. INDEFERIDO  

 
 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X C 

Conforme a própria argumentação do candidato, METÁFORA é uma 
comparação entre dois termos SEM o uso de conectivos. Em “ Sua pele é 
suave COMO uma pétala de rosas . “, há claramente o conectivo COMO,e, 
portanto um exemplo de comparação ou SÍMILE. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y E A questão deixa claro que pede uma metáfora e, ainda, orienta o candidato INDEFERIDO - 



para a resposta, na medida que apresenta o conceito dessa figura de 
linguagem. Em “ uma amor a mil por hora”, claramente temos uma hipérbole 
– exagero da significação linguística para fins de expressividade .  

5 - Gab.:X C Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:Y E Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
5 - Gab.:Z A Não há motivo para anulação pois as alternativas iguais não são o gabarito INDEFERIDO - 
6 - Gab.:X B Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 
6 - Gab.:Y  D Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 
6 - Gab.:Z E Erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO A 
7 - Gab.:X A Não há duas alternativas iguais na questão 7 INDEFERIDO - 

8 - Gab.:Z E O verbo visitar é transitivo direto e, portanto não exige a preposição A. Dessa 
forma, a crase não se faz necessária INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Z A 

O autor mostra que sentimos inveja daqueles que têm um amor, daí a 
perseguição assassina. A pergunta está centrada na expressão perseguição 
assassina: a palavra perseguição envolve dois elementos – quem persegue e 
quem é perseguido. A única opção que envolve também dois elementos é “ 
muitos sentem inveja do amor alheio”.Além disso a palavra inveja significa “ 
cobiçar o que é de outrem”,” desejo de possuir o bem alheio”, o que reforça a 
resposta do gabarito oficial. Ainda, a 2ª oração do 2º período do texto 
reafirma a resposta oficial . 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Z B 

As palavras ninguém e você são acentuadas, respectivamente, pelas regras: 
oxítono terminado em EM e oxítono terminado em E, tal qual em entretém e 
recebê-la. De acordo co a Gramática Ilustrada do prof. Hildebrando André. 
Ed. Moderna, p. 25, “ devem ser acentuadas as formas verbais terminadas 
em A, E, O tônicas seguidas de pronomes complementos lo(s), la(s)”, nas 
regras dos vocábulos oxítonos. Ainda, de acordo com Prof Evanildo Bechara, 
em sua Gramática Escolar de Língua Portuguesa, Ed. Lucena. 2004, p. 238, 
encontramos : “ se o verbo terminar em R, Z ou Z, desaparecem estas 
consoantes e os pronomes aparecem nas formas lo, la (s).” Assim, a forma 
recebê-la torna-se oxítona terminada em E. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:X E 
Conforme a própria argumentação do candidato, a forma verbal SOU, no 
presente do indicativo, quando flexionada no futuro do presente do indicativo, 
passa a SEREI, motivo pelo qual a opção correta é a letra E. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Y E 

A questão pretende que o candidato consiga demonstrar conhecimento sobre 
a função de uma interrogação. De acordo com o Dicionário de Linguística e 
Gramática do Prof. Mattoso Câmara, Ed. Vozes, 8ª edição, “ Interrogação é 
uma estrutura que tem a frase chamada PERGUNTA para pedir um informe 
que a completa como RESPOSTA.Note-se que há uma resposta do 
interlocutor no balão seguinte, motivo pelo qual a interrogação pressupõe 
uma “ expectativa de resposta”, resposta do gabarito oficial. 

INDEFERIDO - 

OBS: Existem mais dois argumentos para a Questão 38 (Gabarito X) não contemplados no Quadro: LUCIENE LIMA BISPO SANTOS e WALKER SILVA MOTTA. A argumentação de 
Walker está correta e a questão deve ser anulada – existem duas respostas corretas, conforme observado por ele. 
 
 
 
 
 
Cargo: M78 - DESENHISTA CADISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 



Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

48 - Gab.:X D 

Não existe linetype com a opção “nenhum”. Não existe espessura 
insuficiente, pois a figura original esta visível. A questão pergunta sobre qual 
coluna deve ser marcada e a única possibilidade para atingir a situação 
solicitada é marcar a coluna PLOT. 

INDEFERIDO _ 

49 - Gab.:X C 

Se o FREEZE estivesse ativo para a layer dos círculos, estes não 
apareceriam no desenho original, como mostrado na questão.  Já com o 
LOCK ativo para a layer dos círculos, estes aparecem no desenho original, 
mas não são copiados. 

INDEFERIDO _ 

 
 
 



PROCESSO SELETIVO 
SEVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ BA 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 
 
 
Cargo: FAM - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:X E 
Solicita-se a identificação de contrastes naturais. A resposta esta correta, 
fundamentada  em Coelho, Amorim Marcos. Geografia do Brasil. Moderna. 
P 131 

INDEFERIDO  

 
Cargo: FAM - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

35 - Gab.:X D Guardar o ferramental está incluído em deixar o ambiente de trabalho limpo e 
arrumado. INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 
O alicate universal que é utilizado para fazer emendas. O alicate de bico 
serve para fazer terminal no próprio condutor quando não há terminal 
montado (fabricado). 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: FAS - ASCENSORISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:Y B 
Solicita-se a identificação de contrastes naturais. A resposta esta correta, 
fundamentada  em Coelho, Amorim Marcos. Geografia do Brasil. Moderna. 
P 131 

INDEFERIDO  

Cargo: FAS - ASCENSORISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

35 - Gab.:X C 

Elevadores não se enquadram na definição de espaço confinado. 
NR 33 – diz que espaço confinado é a área ou ambiente NÃO projetado para 
a ocupação humana contínua. 
NR 12 –  refere-se a máquinas e equipamentos que compõem o ambiente de 
uma oficina. 
Os socorristas de pessoas retidas em elevadores devem estar do lado de fora 
do mesmo o que não será o caso do ascensorista em serviço. 
“Também falamos sobre o porque do elevador parar com passageiros em sua 
cabina e a importância do resgate ser feito APENAS pela empresa que presta 

INDEFERIDA  



a manutenção naqueles elevadores ou pelo Corpo de Bombeiros”. 
Transcrição de um trecho do curso sobre o uso de elevadores da ATLAS 
SCHINDLER (site: licitamais.com.br/noticiasdeelevador)  

40 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
 
 
Cargo: FAS - ASCENSORISTA 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

20 - Gab.:Z A 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  
20 - Gab.:Y E 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  
21 - Gab.:X A Questão correta, bastando a observação do gráfico INDEFERIDO  
Cargo: FAS - ASCENSORISTA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 
1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

5 - Gab.:Z E 

A AUSÊNCIA DA PREPOSIÇÃO E EM NADA PREJUDICA A ESCOLHA DA 
RESPOSTA CORRETA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO DA QUESTÃO É 
AVALIAR O USO DO PRONOME DE TRATAMENTO. ASSIM, BASTA AO 
CANDIDATO SABER QUE, AO TROCAR O TERMO PAI POR VOSSA 
EXCELÊNCIA, DEVE CONTINUAR UTILIZANDO O VERBO NA 3ª PESSOA 
DO SINGULAR. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X B 

A AUSÊNCIA DA PREPOSIÇÃO E EM NADA PREJUDICA A ESCOLHA DA 
RESPOSTA CORRETA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO DA QUESTÃO É 
AVALIAR O USO DO PRONOME DE TRATAMENTO. ASSIM, BASTA AO 
CANDIDATO SABER QUE, AO TROCAR O TERMO PAI POR VOSSA 
EXCELÊNCIA, DEVE CONTINUAR UTILIZANDO O VERBO NA 3ª PESSOA 
DO SINGULAR. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: F44 - SERVENTE 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
30 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
31 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
Cargo: F44 - SERVENTE 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

35 - Gab.:Y A Resposta correta: Alternativa A : Óleo de Peroba INDEFERIDA  

35 - Gab.:X D A questão se refere a portas e janelas de MADEIRA e dentre as opções 
fornecidas o Óleo de Peroba é o mais indicado. INDEFERIDA  



39 - Gab.:X C 

De acordo com pesquisa no site http://www.politintas.com.br/dicas-de-
pintura.html?start=30, no caso de superfícies com tinta à base de água, é 
importante fazer uma limpeza bem leve. Passe um pouco de detergente 
sobre a região a ser limpa e em seguida passe um pano macio para retirar o 
excesso. 

INDEFERIDA  

40 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
40 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

40 - Gab.:X A 

Não é preciso ser químico para se chegar a resposta. Basta já ter tido esta 
experiência ao tentar limpar algo com a mistura. 
Podemos também chegar a esta conclusão, aplicando nossos conhecimentos 
e eliminando as alternativas incorretas. 
Alguns produtos tóxicos são utilizados para limpeza desde que o Servente 
faça o uso do EPI. 

INDEFERIDA  

 
Cargo: F44 - SERVENTE 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 
1 - Gab.:Z - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
1 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
1 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
12 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
Cargo: F44 - SERVENTE 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

18 - Gab.:Z D Questão correta com números consecutivos: 158,159,160 INDEFERIDO  
20 - Gab.:Z A 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  
20 - Gab.:X C 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  
24 - Gab.:Y B 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  

25 - Gab.:Z C 

Gabarito correto 2, 3, 4 e 4 
Márcia igual a 1,62m 
Lívia igual a 1,77m 
Cristina igual a 1,62m 
Sandra igual a 1,72m 

INDEFERIDO  

 
Cargo: F4H - SERVENTE 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

40 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
Cargo: F4H - SERVENTE 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 



18 - Gab.:X A Questão correta com números consecutivos: 158,159,160 INDEFERIDO  
20 - Gab.:X C 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  

 
 
Cargo: FA4 - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

20 - Gab.:Z A 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  
20 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO INDEFERIDO  - 
21 - Gab.:X A Questão correta, bastando a observação do gráfico INDEFERIDO  

 
Cargo: FA4 - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 
1 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
4 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
Cargo: FCR - CAMAREIRA 
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

18 - Gab.:X A Correta a questão de números consecutivos: 158,159,160 INDEFERIDO  
20 - Gab.:X C 64+79 – 22 = 121 INDEFERIDO  

 
Cargo: FCR - CAMAREIRA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 
1 - Gab.:Y - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
7 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
9 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 
 
Cargo: FSV - SALVA-VIDAS 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:X D 

Letra A - A ventilação artificial, o posicionamento da boca é feito sobre nariz e 
boca nos lactentes. Nos adultos o posicionamento é feito somente sobre a 
boca. 
Letra C - No caso de suspeita de trauma Raquimedular, a elevação do queixo 
para desobstrução das vias aéreas é contra indicada pois poderá agravar a 
suposta lesão. 

INDEFERIDO - 

 



Cargo: FJ4 - JARDINEIRO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

8 - Gab.:X D 
A QUESTÃO NÃO TRATA DE VERBOS DE LIGAÇÃO, NEM DE 
PREDICADOS NOMINAIS. O OBJETIVO É MARCAR A OPÇÃO QUE 
POSSUA REGÊNCIA NOMINAL CORRETA.  

INDEFERIDO - 

 



 PROCESSO SELETIVO 
SEVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ BA 

 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

REAPLICAÇÃO DO CARGO S19 - ENFERMEIRO 
 
 
Cargo: S19 - ENFERMEIRO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para: 

26 - Gab.:X C 
De acordo com o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde, 2001,p.45 
a via indicada para administração da vacina rubéola a fim de evitar a 
síndrome da rubéola congênita é a subcutânea.  

Mantem o gabarito  

29 - Gab.:X E 
Um dos sintomas da candidíase vaginal é dor à micção descrito no Manual 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 1999, p. 77.  Portanto, está 
correta a resposta.    

Mantem o gabarito  

37 - Gab.:X E 
Em concordância com  o recurso e a correção do candidato, a resposta do 
gabarito permanece  correta. 

Mantem o gabarito  

46 - Gab.:X B 

Os valores considerados normais tanto para glicemia capilar ou em jejum 
é abaixo de 100mg/dl. Ainda, reitero de acordo com o Manual do Ministério 
da Saúdep.24 “o ponto de corte da glicemia de jejum pode ser 
estabalecido em 85 ou 90 mg/dl”. Logo ,continua sendo menor que 100 
mg/dl.  

Mantem o gabarito  

48 - Gab.:X E 

De acordo com o Manual de Hipertensão e Diabetes, o álcool é o agente 
causador de hipoglicemia conforme os recursos apresentados. No meu 
arquivo gabarito a resposta A está digitada corretamente. Por favor reveja 
se houve erro de digitação na liberação do gabarito 

Erro de digitação do gabarito. 
Pedido deferido A    

49 - Gab.:X D 
Em concordância com o recurso, a resposta correta continua sendo a 
alternativa D baseada  na referência do Manual de Hipertensão e 
Diabetes, 2001, do Ministério da Saúde, p.85,86 e 87.    

Mantem o gabarito  

50 - Gab.:X C 
De fato conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica 2006 , a tuberculose 
é considerada doença endêmica. Portanto, há duas respostas certas, 
letras A e C  

Duas respostas certas Pedido 
deferido 

ANULADA 

 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para: 

2 - Gab.:X C 

Polêmica significa debate, discussão,  controvérsia. 

O tópico frasal do primeiro parágrafo do texto é claro ao afirmar que o fato de 
Phelps ter conquistado oito medalhas nas últimas Ollimpíadas "ainda são assunto 
nas publicações médicas". Ele não é "assunto" apenas porque ganhou  as 

INDEFERIDO   



medalhas ; a discussão se desenvolve  nas linhas seguintes do  parágrafo  : 
apesar de sofrer de um transtorno mental , o atleta foi capaz de ganhar todas 
essas medalhas. Portanto, esta opção está correta. A única que não tem base no 
texto é a opção C. 

4 - Gab.:X - EM DESACORDO COM O ITEM 10 DO REGULAMENTO - - 

15 - Gab.:X A 

Na opção A , o termo "uma questão" é objeto direto, portanto só pode ser 
substituído pelo pronome oblíquo "a". 

Já na opção B, como o termo grifado "ao doente" é objeto indireto, deveria ter sido 
substituído pelo pronome oblíquo  "lhe". 

INDEFERIDO  

 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para: 

18 - Gab.:X A 

As opções do menu do Windows Explorer, exibido ao clicar no botão 
direito do mouse, variam de acordo com o tipo de arquivo selecionado. 
Por exemplo, arquivos de imagem (opção Visualizar) têm opções 
diferentes de arquivos texto (opção Abrir). As demais alternativas estão 
incorretas: 

B) numa mesma pasta podem ser armazenados arquivos de tipos 
distintos; 

C) é possível excluir pasta que contenha arquivos; 

D) uma pasta não pode conter arquivos com mesmo nome, 
independentemente do tipo do arquivo, já que nome do arquivo refere-se 
também a extensão do mesmo; 

E) uma sub-pasta pode ser movida para outra pasta se a mesma 
contiver arquivos. 

 

INDEFERIDA ----------------- 

25 - Gab.:X C 
Ferramentas de Correio Eletrônico não são capazes de gerenciar um 
banco de dados. Para esse gerenciamento, o Microsoft dispõe do 
aplicativo Access 

INDEFERIDA ----------------- 
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