
Turno: Manhã 
 
Nível do Cargo: Superior 
 
CARGOS S02 A S07 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
1 O gás carbônico ou dióxido de carbono contribui para o efeito estufa e, conseqüentemente, para o aquecimento global. A resposta 

dada pelo gabarito já é a do gás carbônico. 
INDEFERIDO 

2 Considerando-se os pontos inicial e final das duas curvas, observa-se que a tendência de crescimento de ambas é praticamente igual. 
Logo, é possível afirmar que quanto maior o crescimento do PIB de um país, maior é o seu consumo de energia, o que pode ser 
traduzido como proporcionalidade direta entre os dois parâmetros. Além do mais, o que a questão propõe é a análise da inter-relação 
entre PIB e consumo de energia. 

INDEFERIDO 

3 Aids é a abreviação para Acquired Immunodeficiency Syndrome e Sida para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A Aids é uma 
síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas e infecções decorrentes da infecção do organismo pelo vírus HIV, assim, não devem ser  
confundida a síndrome com o vírus. 

INDEFERIDO 

4 A transgenia é a modificação do genoma de uma espécie pela introdução de genes de outras espécies, não sendo um caso de 
seleção artificial e não necessariamente vinculada à resistência contra pragas. 

INDEFERIDO 

6 Não procede a ponderação. A questão está enunciada corretamente, assim como o gabarito apresentado pela banca. INDEFERIDO 

7 Uma proposição lógica do tipo p → q tem como negação proposições do tipo    p e ~q. A opção que atende ao que se pede é a letra A 
(É carnaval e não uso uma fantasia). O gabarito apresentado está correto e não procede a ponderação. 

INDEFERIDO 

9 A questão está correta e o gabarito é o apresentado pela banca, logo, não procede a ponderação. INDEFERIDO 
10 Não procede o recurso, o gabarito está correto. INDEFERIDO 

 
DEMAIS CARGOS 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
4 De acordo com manuais do MS Excel está correta a opção do gabarito. INDEFERIDO 
6 Somente a opção “salvar como” possui as condições especificadas na questão. INDEFERIDO 
7 Todos os itens estão incorretos em relação ao MS Word. ANULADA 
8 Não procede a ponderação. A questão está enunciada corretamente, assim como o gabarito apresentado pela banca. INDEFERIDO 
9 Uma proposição lógica do tipo p → q tem como negação proposições do tipo    p e ~q. A opção que atende ao que se pede é a letra A 

(É carnaval e não uso uma fantasia). O gabarito apresentado está correto e não procede a ponderação. 
INDEFERIDO 

10 Não procede o recurso o único silogismo existente é o da letra “C” INDEFERIDO 
 
Disciplina: LÍNGUA INGLESA (ING) 

Questão Justificativa Resultado 
11 Erro de digitação grave comprometeu a questão. Anulada  
12 Erro material na transcrição do gabarito. Gabarito alterado para 

opção A 
13 Apesar de ter ocorrido erro material no tocante a digitação, a localização no texto da referente questão é facilmente encontrada, não 

vindo a ocasionar problemas para a compreensão da mesma. Logo, este recurso não pode ser validado. 
INDEFERIDO 

14 Na compreensão do texto como um todo, podemos dizer sim, que outras ferramentas serão necessárias para melhorar o aplicativo. INDEFERIDO 
15 Mesmo tendo ocorrido erro material de digitação, tal erro não foi considerado suficiente para causar problemas na solução da questão. 

O “termo in a general way” no enunciado se explica pelo anti vírus servir aos usuários explicitados,  genericamente, excetuando-se, 
como fica claro no texto, sua atuação em relação à algumas ferramentas. 

INDEFERIDO 

16 Na verdade esta é uma questão mais de interpretação do que uma questão de ordem gramatical. A frase, “Still, if you’ve been running 
Windows with no antivirus software at all, Morro will no doubt be better than nothing, A palavra still tem função advesativa, pois se 
refere ao fatos não tão positivos do novo anti vírus Morros, logo esta frase não possui em ralação ao contexto função conclusiva,  

INDEFERIDO 



sendo assim, o uso da palavra Therefore é inadequado. Dentre as opções da questão, a única que funciona como conjunção 
adversativa é a opção D (yet) . A Practical English Grammar, Thomson, Martinet, Oxford.   

17 O contexto deixa clara a situação na qual a pessoa atrasou o seu trabalho, devido a falta de luz. Resposta correta letra “E”. INDEFERIDO 
19 Esta questão trata-se de caso clássico de “if clause”  type one: “If you don’t read carfully this manual you won’t be able to learn how 

this gizmo Works”, na qual uma oração deve conter um verbo no Simple Present e a outra no Simple Future, e o erro de digitação do 
advérbio carefully, não compromete a compreensão quando se conhece a língua inglesa. A Practical English Grammar, Thomson; 
Martinet, Oxford. 

INDEFERIDO 

 
 
Nível Médio 
 
DEMAIS CARGOS 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
4 A opção do gabarito está correta, dentro do conteúdo programático. A seqüência de operações ativa o ícone meu computador. INDEFERIDO 
5 O caminho apresentado pela opção do gabarito está correto. Os outros caminhos não levam a corrigir o uso acidental da tecla CAPS 

LOCK. 
INDEFERIDO 

6 No padrão MS a opção do gabarito está correta, pois apresenta a combinação de teclas que efetua a tarefa apresentada pela questão. INDEFERIDO 
10 FALTA RACIOCÍNIO LÓGICO  

 
 
 

Turno: Tarde 
 
Nível do Cargo: Superior 

 
CARGOS S02 A S07 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
1 O termo matéria prima verde não é usado para se referir a material reciclado. Além disto, não está se falando do uso de material 

proveniente de reciclagem, mas sim da possibilidade de reciclarmos a embalagem. 
INDEFERIDO 

2 A pesquisa do genoma humano não tem vinculação com a pesquisa de células-tronco. O estudo do genoma versa sobre o 
sequenciamento de bases nitrogenadas e sobre os genes, já o estudo das células-tronco trata do processo de diferenciação e 
especialização de células. 

INDEFERIDO 

3 No programa constam os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual e, no caso desta questão, diretamente 
relacionados com a informática. 
O ouro e a prata são condutores de eletricidade e não semicondutores.  

INDEFERIDO 

5 O item I implica diretamente no uso sustentável da floresta, sem eliminação de espécies. Já sobre o item III, a redução da emissão de 
gás carbônico tem como consequência evitar o aumento do efeito estufa e do aquecimento global (efeito direto); esta redução pode 
levar ou não à redução do número de espécies numa determinada região (efeito indireto). 
No item IV, por sua vez, a cooperação entre os países nas questões ambientais globais estabelecem intenções, protocolos e normas 
de procedimento que não necessariamente envolvem a preservação da biodiversidade. Por exemplo, o Protocolo de Kyoto prevê a 
diminuição da emissão de gases do efeito estufa entre os países signatários (efeito direto), o que pode levar ou não à preservação do 
número de espécies de uma determinada região (efeito indireto).  

INDEFERIDO 

6 Uma proposição lógica do tipo p → q tem como negação proposições do tipo p e ~q. A opção que atende ao que se pede é a letra E (É 
feriado e não vou à praia). O gabarito apresentado está correto e não procede a ponderação. 

INDEFERIDO 

7 A questão está correta e o gabarito é o apresentado pela banca A (V  F  F  F). Não procede a ponderação. INDEFERIDO 
8 A única opção que contém um exemplo de silogismo (duas premissas e uma conclusão) é a opção (A) 1 < 4 ou 7 < 4. 7 � 4, logo, 1 < 

4.). Alguns candidatos ponderaram que o edital só pedia silogismo categórico, mas antes, indicava o termo silogismo, que inclui todos 
INDEFERIDO 



os tipos. O gabarito está correto e não procede a ponderação. 
9 A questão está correta e o gabarito é o apresentado pela banca, logo, não procede a ponderação. INDEFERIDO 

 
 
DEMAIS CARGOS 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
1 O termo matéria prima verde não é usado para se referir a material reciclado. Além disto, não está se falando do uso de material 

proveniente de reciclagem, mas sim da possibilidade de reciclarmos a embalagem. 
INDEFERIDO 

3 No programa constam os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual e, no caso desta questão, diretamente 
relacionados com a informática. 
O ouro e a prata são condutores de eletricidade e não semicondutores.  

INDEFERIDO 

4 Somente o item II está correto. Os termos “mas nunca atalhos” do item I e “só é possível” do item III invalidam os mesmos. INDEFERIDO 
5 De acordo com os manuais oficiais da MS a tecla CTRL é a opção correta. INDEFERIDO 
7 A opção “Detalhes” está correta, pois apresenta as informações mencionadas na questão. INDEFERIDO 
8 Uma proposição lógica do tipo p → q tem como negação proposições do tipo    p e ~q. A opção que atende ao que se pede é a letra E 

(É feriado e não vou à praia). O gabarito apresentado está correto e não procede a ponderação. 
INDEFERIDO 

9 A questão está correta e o gabarito é o apresentado pela banca A (V  F  F  F). Não procede a ponderação. INDEFERIDO 
10 A única opção que contém um exemplo de silogismo (duas premissas e uma conclusão) é a opção (A) 1 < 4 ou 7 < 4. 7 � 4, logo, 1 < 

4.). Alguns candidatos ponderaram que o edital só pedia silogismo categórico, mas antes, indicava o termo silogismo, que inclui todos 
os tipos. O gabarito está correto e não procede a ponderação. 

INDEFERIDO 

 
Nivel do Cargo: Superior 
 
Disciplina: LÍNGUA INGLESA (ING) 

Questão Justificativa Resultado 
11 Erro material acarretando problemas na solução da questão Anulada 
12 Erro material na transcrição do gabarito Gabarito alterado para 

opção A 
13 O enunciado da questão 13 estabelece uma relação clara com a opção A: torna-se muito difícil trabalhar com o que quer seja em um 

espaço mínimo, mais ainda dentro de aparelhos tão pequenos. 
INDEFERIDO 

14 Trata-se de uma questão de interpretação a partir da compreenção geral do texto: “According to the text industrial designers’ jobs have 
become more difficult because they require a production of smaller and safer gadgets,” Ou seja, no ambito geral, o texto nos diz que 
não basta apenas produzir aparelhos mínimos, eles tão tem que ser seguros. 

INDEFERIDO 

15 Mesmo que tenha havido erro material na reprodução do enunciado ele de forma alguma acarretaria problemas para a solução da 
questão, devido a obviedade em se tratar de um erro de digitação, para qualquer candidato que possua um conhecimento da língua. 

INDEFERIDO 

16 Não se trata de uma questão meramente gramatical, mas também de copreenção da situação específica em questão: “Dumping your 
entire music collection onto.your iPod is a simple, one click process. But what about getting your music off your iPod”? , pois referece a 
um processo de transmissão “one click process”, da mesma forma como como usamos on/ onto; off para a idéia de transmissão de 
energia, ex: on the radio, on tv etc, não podemos entender o caso da questão do ponto de vista físico, ninguém está abrindo um iPod 
e colocando um outro objeto dentro dele 

INDEFERIDO 

17 Gramaticalmente, as opções B e C seriam possíveis do ponto de vista das estruturas verbais que aparecem nelas, Contudo, o 
contexto inviabiliza a opção B: Boeing has annouced this week that it had.successfully flown a manned airplane powered by 
hydrogen fuel cells., pois significaria sustentar que a compania Boing anunciou, que tinha feito algo com sucesso e parou de fazer em 
um dado momento do passado por algum motivo que deveria estar explicitado no enunciado o que não é o caso. Ora, é obvio que se 
ela conseguiu com sucesso (successfully) produzir um avião que voa usando conbutível de célula de hidrogêneo, não diríamos had 
flown, e sim has flown (present Perfect)  que expressa um fato ocorrido em um passado não importando o momento deste passado e 
que é válido no momento em que o falante profere o fato em questão. Esta questão diz mais respeito à compreensão do enunciado, e 
não somente a cerca do conhecimento gramatical da língua inglesa. A Practical English Grammar, Thomson; Martinet, Oxford. 

INDEFERIDO 

18 O pronome they na língua inglesa é o plural para terceira pessoa do singular, ou seja, é o plural de he, she, e it. Quando fazemos uma INDEFERIDO 



negativa no presente simples usamos os auxiliares de negação don’t ou doesn’t. Para os pronomes I, you, we, they, usamos a forma 
negativa don’t, para he,she, it usamos doesn’t. no caso da referida questão a palavra “robots” está no plural e só pode ser substituída 
pelo pronome they. The robots (they) don’t... A Practical English Grammar, Thomson; Martinet, Oxford. 

19 O verbo modal might, dependendo do contexto em que se encontra expressa uma possibilidade remota, no entanto, uma possibilidade 
concreta caso sejam vencidos alguns obtáculos. O que a opção C exprssa com precisão: “If this scientific breakthrough is reliable, 
after years testing it, it might lead to the cure of this type of cancer in the future”. Já o modal could, que também pode ser traduzido 
com poderia, implicaria numa possibilidade inerente ao avanço (breakthrough) de que fala o enunciado,t ornando as testagens 
meramente um caso de formalidade, coisa que o contexto do enunciado não revela em momento algum. A practical English Grammar, 
Thomson; Martinet, Oxford. 

INDEFERIDO 

20 O argumento do recurso não é válido, pois numa leitura mais atenta teria sido verificado que o pronome one não se refere a mais de 
dois adjetivos juntos, e sim a dois termos de igual ou semelhante valor dividos por vírgula. “He was very precise about the proper 
procedure and the material to be used, he said he didn’t want anything especial, only the regular, ordinary one”. Logo, o pronome 
ones, como pleiteia o recurso resultaria em erro crasso de concordância. 

INDEFERIDO 

 
 
Nível Médio 
 
CARGO M32 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
9 A questão está correta, pois, a única das opções que é uma negação da proposição dada é a opção C. Não procede a ponderação. INDEFERIDO 
10 A questão está correta e a lógica existente é que cada termo, a partir do terceiro, é dado pela soma dos dois termos anteriores. Assim 

sendo, o gabarito apresentado pela banca está correto e não procede a ponderação. 
INDEFERIDO 

 
DEMAIS CARGOS 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS (CGE) 

Questão Justificativa Resultado 
4 De acordo com os manuais e padrões do MS Excel a opção do gabarito está correta. INDEFERIDO 
5 As teclas de atalho CRTL+Z possuem no padrão Windows a função de desfazer. Portanto a opção do gabarito está correta. INDEFERIDO 
7 O Gerenciador de Dispositivo é o local onde é identificada a situação dos Recursos de Hardware, portanto a opção do gabarito está 

correta. 
INDEFERIDO 

 
Disciplina: LÍNGUA INGLESA (ING) 

Questão Justificativa Resultado 
15 A palavra IT é um object pronoun, pronome usado normalmente após um verbo, com a finalidade de substituir o objeto de uma oração, 

evitando sua repetição. 
Na questão 15 o pronome IT foi usado após o verbo LIKE em substituição ao objeto SCHOOL, evitando repetir a palavra SCHOOL na 
oração. A tradução para o Português da frase citada na questão fica assim: “A ironia é que o menino que abandonou a escola aos 
quatorze anos, porque ele não gostava dela, está agora desenvolvendo material que ajudará outras crianças a permanecerem na 
escola”. 
Portanto, patente que a palavra IT substitui SCHOOL, conforme consta no gabarito oficial divulgado. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S01 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE INFORMAÇÕES  
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
49 A resposta indicada no gabarito está fundamentada no tipo de problema, ou seja, colinearidade. A qualificação da colinearidade se é 

multi ou apenas colinear não é o propósito da questão. 
INDEFERIDO 

51 A questão trata do assunto Regressão Logística Múltipla. No conteúdo programático está contido o tópico Regressão Múltipla, não 
indicando se o tipo da regressão múltipla é linear ou não-linear. 

INDEFERIDO 



54 Erro digitação do tamanho da amostra, ao invés de 1.000 foi digitado 800. ANULADA 
56 A questão trata do assunto amostragem sistemática e seu objetivo é identificar o tipo de amostragem referido. O resultado do cálculo 

do chamado “passo” para identificação dos registros a serem selecionados em uma lista não é relevante para a resolução da questão. 
INDEFERIDO 

 
Cargo: S02 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
39 Para resolver a questão era necessário apenas conhecimento teórico sobre orientação a objetos, que faz parte do conteúdo 

programático do edital. 
INDEFERIDO 

44 De acordo com a definição apresentada na página 54 do livro Sistema de Banco de Dados dos autores Silberschatz, Korth e 
Sudarshan, 5ª edição, que foi utilizado como fonte da questão, a afirmativa II é verdadeira. 

INDEFERIDO 

48 Conforme o Gabarito divulgado a resposta certa é letra B INDEFERIDO 
51 As páginas 38 e 39 do livro Introdução a Sistemas de Bancos de Dados do autor C.J. Date, 8ª edição, usado como fonte de consulta, 

define as funções de um SGBD. O gerenciamento da memória não é função do SGBD, mas sim do SISTEMA OPERACIONAL.  
INDEFERIDO 

52 Conforme o Gabarito divulgado a resposta certa é letra E.  INDEFERIDO 
57 O recurso não procede, pois o item proposto como certo pelo candidato já é o correto pelo gabarito. INDEFERIDO 
58 O recurso não procede, pois o item proposto como certo pelo candidato já é o correto pelo gabarito. INDEFERIDO 
59 O autor David J. Barnes em Programação Orientada a Objetos com Java: Uma Introdução Prática Utilizando o Blue J (São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004) deixa claro na página 92, capítulo 4.10, que um array é um tipo que armazena um número fixo de 
elementos. 

INDEFERIDO 

60 O recurso não procede, pois o item proposto como certo pelo candidato já é o correto pelo gabarito. INDEFERIDO 
 
Cargo: S03 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 O foco da questão é o conhecimento das representações UML, utilizando uma aplicação web apenas como elemento ilustrativo.  A 

resposta certa é a única que exibe apenas características relacionadas à análise de configuração, conforme Pressman, 6ª edição, 
página 409. 

INDEFERIDO 

22 A questão está baseada na engenharia de requisitos – conforme Pressman, 6ª edição, página 117 – e não em conceitos de engenharia 
de sistemas. 

INDEFERIDO 

23 De acordo com a definição apresentada na página 71 do livro Java como programar, dos autores H.M.Deitel e P.J. Deitel 4ª edição, 
que foi utilizado como fonte da questão, são mencionadas três categorias principais para os padrões de projeto: padrões de criação de 
projeto, padrões estruturais de projeto, e padrões comportamentais de projeto. Esta última categoria é a única que atende totalmente 
ao gabarito correto, que é a letra A. 

INDEFERIDO 

24 Segundo a definição apresentada na página 124 do livro Java como programar, de H.M.Deitel e P.J. Deitel 4ª edição, que foi utilizado 
como fonte da questão, apenas a resposta C possui as características de um diagrama de componentes. 

INDEFERIDO 

25 Segundo Pressman (2006, página 120) a validação – além de garantir a declaração não ambígua dos requisitos de software – visa, 
também, a correção de inconsistências, omissões e erros, bem como produtos de trabalho de acordo com as normas estabelecidas 
para o processo, o projeto e o produto.   

INDEFERIDO 

27 A questão visa observar o conhecimento do candidato sobre os elementos do modelo de análise, definidos por Pressman (2006, 
página 148) como: elementos baseados em cenários, elementos orientados a fluxos, elementos baseados em classes e elementos 
comportamentais. Dentro dos elementos comportamentais está incluído o diagrama de seqüência. 

INDEFERIDO 

28 Trecho retirado do edital: “Conceitos de Sistemas de Computação: Redes de Computadores conceitos básicos; Comunicação de 
dados; Arquitetura OSI da ISO; Segurança. Arquitetura Distribuída: Principais conceitos e componentes; Modelo Cliente/Servidor em 2, 
3 e N camadas. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet.” 
Dentro dos conceitos de sistemas de computação solicita-se o conhecimento de Segurança não estando vinculado a somente redes de 
computadores , uma vez que é utilizado “;” para separar os assuntos.  

INDEFERIDO 



Sendo entendido pela banca que é necessário tal conhecimento de normas e praticas de segurança para atender as necessidades do 
Cargo a ser preenchido.  

29 A questão aborda a classificação utilizada por Pressman (1995, páginas 951-958) que identifica nove tipos de categorias de 
ferramentas CASE, que utilizam a função como critério principal: planejamento de sistemas comerciais; gerenciamento de projetos; 
suporte; análise e projeto; programação; integração de testes; prototipação; manutenção; e estrutura. A maioria das ferramentas de 
análise e projeto implementa o método de análise estruturada e projeto estruturado (SA/SD). A SA/SD é uma técnica de modelagem 
que proporciona ao engenheiro de software as facilidades mencionadas no enunciado da questão.  

INDEFERIDO 

30 Apesar de haver questões com alternativas parecidas ou iguais – na ótica de alguns recursos recebidos – apenas a alternativa C 
refere-se à resposta certa. 

INDEFERIDO 

31 Após analise da questão – que aborda o modelo CMM versão 1.0 (Práticas chave de cada nível de maturidade) – a banca decidiu pela 
alteração da resposta correta em virtude de um equívoco na geração do gabarito. 

TROCA DE “C” PARA 
“E”. 

32 A banca utilizou como fonte da questão a definição apresentada no documento Modelo de Maturidade e Capabilidade de Software 
(CMM) versão 1.0 (Práticas chave de cada nível de maturidade), produzida pelos autores Gonçalves e Vilas Boas (2001, página 23). 

INDEFERIDO 

33 O Livro Redes de Computadores na página 47  – Andrew Tanenbaum 4ª edição , fala diretamente sobre o assunto.  INDEFERIDO  
34 A banca utilizou como fonte para a questão o documento PMBOK 2000, versão 1.0, disponibilizado através da internet pelo PMI MG 

em janeiro de 2002, que identifica o contexto da gerência de projetos como o ambiente no qual o projeto opera, identificando como 
aspectos principais: fases do projeto; partes envolvidas do projeto; influências da organização; principais habilidades da administração 
geral; e influências sócio-econômica e ambiental. Portanto, a única opção com aspectos relacionados apenas ao contexto da gerência 
de projetos é a letra A.  
Cabe ressaltar que a banca considera o PMBOK inserido no assunto Gerenciamento de projetos 

INDEFERIDO 

35 Após analise da banca foi concluído que um erro de grafia impossibilitou a identificação da resposta correta. ANULADO 
36 A questão foi extraída da obra de Pressman (1995, página 526), que faz citação aos cinco critérios definidos por Bertrand Meyer (1990) 

para julgar a capacidade que um método de projeto tem de conseguir modularidade, relacionando-os com o projeto orientado a objeto: 
capacidade de decomposição; capacidade de composição; compreensibilidade; continuidade; e proteção. A única alternativa que 
contém características do critério CONTINUIDADE é a letra D.  

INDEFERIDO 

37 NÃO HOUVE RECURSO APRESENTADO À BANCA.  
38 De acordo com a definição apresentada na página 54 do livro Sistema de Banco de Dados dos autores Silberschatz, Korth e 

Sudarshan, 5ª edição, que foi utilizado como fonte da questão, as afirmativas II e III são verdadeiras e a afirmativa I é falsa. 
INDEFERIDO 

39 Conforme o Gabarito divulgado a resposta é letra B. De acordo com a definição apresentada na página 259 do livro Introdução a 
Sistemas de Bancos de Dados do autor C.J. Date, 8ª edição, que foi utilizado como fonte da questão, a alternativa D é uma afirmativa 
correta, logo não pode ser a resposta certa, pois a questão pede a afirmativa INCORRETA. Ainda, de acordo com a definição 
apresentada na página 221 do livro Introdução a Sistemas de Bancos de Dados do autor C.J. Date, 8ª edição, que foi utilizado como 
fonte da questão, a alternativa E é uma afirmativa correta, logo não pode ser a resposta certa, pois a questão pede a afirmativa 
INCORRETA. 

INDEFERIDO 

40 De acordo com a definição apresentada na página 29 do livro Introdução a Sistemas de Bancos de Dados do autor C.J. Date, 8ª 
edição, que foi utilizado como fonte da questão, apenas a alternativa A está correta. O nível conceitual é um nível “indireto” entre o 
nível interno e externo. 

INDEFERIDO 

41 A única resposta correta para a questão é a da letra A, conforme definição encontrada em Pressman (2006, página 7). INDEFERIDO 
42 Segundo Pressman (2006, página 51) os principais produtos de trabalho do Processo Unificado (PU) estão categorizados nas fases de 

concepção, elaboração, construção e transição. A única alternativa que contém produtos de trabalho que integram a fase de 
elaboração é a letra D.  

INDEFERIDO 

44 Segundo Pressman (2006, página 91) – autor utilizado na confecção da questão – existem um grupo de tarefas específicas para o 
desenvolvimento de um projeto de software, cuja única opção que contém tarefas apenas de projeto é representada pela letra E.  

INDEFERIDO 

45 O enunciado da questão traz características do diagrama de raias, na visão de Pressman (2006, 6ª edição capítulo 8, página 158) – 
autor utilizado na confecção da questão – utilizada em seu livro Engenharia de Software. Portanto, a única resposta correta na visão do 
autor é a letra C. 

INDEFERIDO 

47 Uma outra alternativa, além da resposta correta dada pelo gabarito, pode causar dúvida nos candidatos. Logo, a questão foi anulada. ANULADO 
48 De acordo com a definição apresentada na página 474 do livro Java como programar do autor H.M.Deitel e P.J. Deitel quarta edição, 

que foi utilizado como fonte da questão, é possível implementar múltiplas interfaces em java, logo a alternativa E é verdadeira. Porém, 
como a questão pede a alternativa INCORRETA, a única opção INCORRETA é letra A. Logo,  o gabarito é letra A. 

INDEFERIDO 

50 De acordo com a definição apresentada na página 295 do livro Java como programar do autor H.M.Deitel e P.J. Deitel quarta edição, INDEFERIDO 



que foi utilizado como fonte da questão, a sobrecarga de métodos é a capacidade de declarar vários métodos com mesmo nome em 
uma mesma classe desde que suas assinaturas sejam diferentes.  Logo existe sobrecarga nos métodos acrescenta () e acrescenta (int 
) da classe Prova. Logo a resposta certa da questão é letra D. 

51 O objetivo da questão é verificar se o candidato está apto a fazer um teste de mesa de um programa orientado a objetos, no caso 
utilizando a linguagem Java, que consta no edital. Um dos objetivos da questão é que o candidato identifique que se trata de um 
programa em java e depois ser capaz de simular sua execução e responder as questões. Apesar do campo b ter sido declarado como 
private ele pode ser utilizado no método main, pois este se encontra na mesma classe do campo b. Um campo declarado como private 
não pode ser utilizado em outras classes que não seja a que ele foi declarado.   

INDEFERIDO 

52 O objetivo da questão é verificar se o candidato está apto a fazer um teste de mesa de um programa orientado a objetos, no caso 
utilizando a linguagem Java, que consta no edital. Um dos objetivos da questão é que o candidato identifique que se trata de um 
programa em java e depois ser capaz de simular sua execução e responder as questões. 

INDEFERIDO 

53 Nesta questão especificamente o objetivo principal é verificar se o candidato sabe que se um dos operandos de uma soma for uma 
String então a soma vira concatenação. Em nenhum momento a questão fala sobre impressão na tela e sim como será a saída do 
comando System.out.println. Neste caso a saída é uma String e não um número, por isso foi utilizado as aspas. Além disso é 
importante ressaltar que nenhuma outra alternativa induz o candidato ao erro. Por exemplo, não foi colocada nenhuma alternativa 736 
que poderia confundir o candidato. Logo, a saída correta do comando é “ 736” (String 736). Cabe lembrar que o objetivo da prova é 
avaliar a capacidade dos candidatos de ler uma questão e responde-la através das alternativas apresentadas.  

INDEFERIDO 

54 O objetivo da questão é verificar se o candidato está apto a fazer um teste de mesa de um programa, no caso utilizando a linguagem 
Java, que consta no edital. Um dos objetivos da questão é que o candidato identifique que se trata de um código em java e depois ser 
capaz de simular sua execução e responder as questões. Nesta questão especificamente o objetivo principal é verificar se o candidato 
consegue identificar que a identação de um programa é feita apenas para facilitar a visualização e interpretação do programa, mas que 
muitas vezes pode atrapalhar como nesta questão.  Um programa em java não necessita de uma identação correta para funcionar, na 
verdade a identação é utilizada pelos programadores para dar mais clareza ao código.  Apenas para esclarecer a linguagem Python 
não faz parte do escopo do edital do concurso.  

INDEFERIDO 

55 O objetivo da questão é verificar se o candidato está apto a fazer um teste de mesa de um programa, no caso utilizando a linguagem 
Java, que consta no edital. Um dos objetivos da questão é que o candidato identifique que se trata de um código em java e depois ser 
capaz de simular sua execução e responder as questões. 

INDEFERIDO 

56 Não houveram recursos devidamente fundamentados com amparo de artigos, nomes de autores ou páginas de livros, conforme 
requisitado pelo capítulo 13.3, item B do edital. 

INDEFERIDO 

57 Após analise da questão a banca decidiu pela alteração da resposta correta em virtude de um equívoco na geração do gabarito. TROCA DE “A” PARA 
“C”. 

59 De acordo com H. M. Deitel no livro Java, como programar (4ª edição. - Porto Alegra: Bookman, 2003) cita na página 991, os dados 
são armazenados em uma lista encadeada dinamicamente – a lista cria cada nodo conforme necessário.  Diz ainda que listas 
encadeadas sejam dinâmicas, de modo que o comprimento de uma lista pode aumentar ou diminuir conforme o necessário.  Por isso 
fica claro que listas encadeadas NÃO possuem tamanho fixo. 

INDEFERIDO. 

60 Não houveram recursos devidamente fundamentados com amparo de artigos, nomes de autores ou páginas de livros, conforme 
requisitado pelo capítulo 13.3, item B do edital. 

INDEFERIDO. 

 
Cargo: S04 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE PRODUÇÃO 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Administração da produção – SLACK, Nigel – págs. 200 a 239 INDEFERIDO 
35 Gerenciamento de custos em projetos – BARBOSA, Christina, pág. 25. INDEFERIDO 
36 Procede o recurso, questão anulada. ANULADA 



39 Redes de computadores – PETERSON, Larry. L. pág. 237 e 238  INDEFERIDO 
43 Informática conceitos básicos – VELLOSO, Fernando de Castro. Pág.75 e 76 INDEFERIDO 
48 Tecnologia de informação – FOINA, Paulo Rogério. Pág. 108 INDEFERIDO 
49 Informática conceitos básicos – VELLOSO, Fernando de Castro. Pág.250 INDEFERIDO 
50 Tecnologia de informação – FOINA, Paulo Rogério. Pág. 316 INDEFERIDO 
51 Redes de computadores – PETERSON, Larry. L. pág. 123 INDEFERIDO 
53 Procede o recurso, questão anulada. ANULADA 
56 Modelagem e projetos baseados em objeto com UML - 2ª edição RUMBAUGH James. Pág. 20....... INDEFERIDO 

57 Technet da Microsoft INDEFERIDO 
58 Redes de computadores – PETERSON, Larry. L. pág. 18 e 19 INDEFERIDO 
59 Informática conceitos básicos – VELLOSO, Fernando de Castro. Pág. 245 INDEFERIDO 
60 Informática conceitos básicos – VELLOSO, Fernando de Castro. 234 INDEFERIDO 

 
 
 
Cargo: S05 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/REDES 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 É bastante claro que a questão trata do aspecto conceitual, não se referenciando a nenhum tipo de arquitetura especifica e 

principalmente não considerando a utilização de adaptadores para interligação. 
A expressão “removê-la da rede seletivamente” refere-se claramente à mensagem e não à estação. 

INDEFERIDO 

23 A questão se refere claramente ao modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection), definido pela ISO (International 
Standards Organization),  que possui 7 camadas, conforme conhecido amplamente e publicado pela grande maioria dos autores, e não 
à uma nova proposta do modelo ou à camadas para um usuário domestico. E neste modelo (OSI) o SSL opera na camada de 
apresentação, ou seja, na 6. Portanto o gabarito esta correto. 

INDEFERIDO 

25 As arquiteturas citadas na questão operam também na camada 1 (física) alem da 2, tanto no modelo OSI quanto no TCP. Referencias: 
1 – REDE DE COMPUTADORES – curso completo de Gabriel Torres, pag. 48 e 49; 2 – TCP/IP a Bíblia de Rob Scrimger, Paul Lasale 
e outros, pag. 57 e 32 

INDEFERIDO 

26 O protocolo UTP realmente não oferece a confiabilidade necessária para o transporte dos dados. Justamente por isso os programas 
que se utilizam deste protocolo para transportar seus dados, devem ser responsáveis por oferecer a confiabilidade adicional 
necessária a esse transporte. 

INDEFERIDO 

28 A expressão “de maneira não intencional” foi utilizada apropriadamente no contexto e não prejudica o entendimento da questão. Pode 
indicar que o gerente de rede ao planejar a contingência na sua infra-estrutura, implementou caminhos alternativos, ou redundantes, 
sem a intenção de provocar um loop. Ou ainda que um técnico de redes, inadvertidamente interligou elementos ativos em forma anel, 
sem a danosa intenção de provocar um loop.  

INDEFERIDO 

29 Proximidade significa vizinhança, contigüidade e assim com distancia necessita de uma unidade de medida de espaço para ser 
mensurada. Esta unidade de medida sim que estabelece a ordem  crescente ou decrescente, no caso, mais ou menos metros entre os 
elementos ativos. 
Mesmo que a argumentação do candidato se sustentasse, o que não consideramos, ainda poderia ser considerada, para melhor 
entendimento, a segunda parte da sentença “...ou áreas de abrangência”, que em ordem crescente entende-se, sem duvidas, como 
sendo da área de menor abrangência para a de maior abrangência. 

INDEFERIDO 

30 Os cabos UTP, segundo as normas vigentes não são blindados. A nomenclatura já o diz: do inglês UTP = Unshielded Twisted Pair. Já 
o cabo  STP ( Shielded Twisted Pair), esse sim   possui blindagem de proteção.  Referencias:  – REDE DE COMPUTADORES – curso 
completo de Gabriel Torres, pag. 222. 

INDEFERIDO 

32 O termo “comunicação” é utilizado pelos diversos autores de maneira diferente, sugerindo respostas diferentes. Como não foi  indicada  
a bibliografia a ser utilizada a questão dá margem a diferentes interpretações.  

ANULADA 

35 A questão se referia claramente apenas ao comando , e não aos parâmetros, sintaxe do comando ou a linha de comando completa, 
que ao ser utilizado exibiria as estatísticas referidas. Nenhuma das outras opções de comando exibiria a “ Interface Statistics” da forma 

INDEFERIDO 



exposta. 
38 Realmente, com relação a esta questão, houve um equivoco quando da divulgação do gabarito. A única resposta correta esta na letra 

“D”. 
TROCA DE “C” PARA 
“D” 

39 O candidato se baseia na necessidade da utilização da expressão “EM MÉDIA” que caracterizaria a aferição dada em 
uma amostragem de tempo longa, o que não procede, pois esta aferição por uma amostragem de tempo mais 
significativa está implícita na última frase da questão, que diz: “Se uma dessas duas situações PERSISTE POR UM 
LONGO PERÍODO, os quadros são:” 
Portanto a resposta correta está na letra “E”, conforme divulgado, ou seja, “ Descartados por estouro de buffer”. 

INDEFERIDO 

45 A argumentação do candidato é exatamente a resposta correta, como indicado no gabarito, sendo assim, a banca não entende o 
fundamento do recurso  

INDEFERIDO 

47 Na montagem da prova, provavelmente, na fase de diagramação, foi suprimida a afirmativa  “III” sendo colocado no lugar afirmativa 
”IV” , fazendo assim com que não acha opção correta.  

 ANULADA   

48 Redes de Computadores – Andrew S. Tanenbaum 4ª edição – página 422 INDEFERIDO 
49 Considerando que os chamados invasores maliciosos geralmente, desconhecem a principio o conteúdo do sistema, e portanto 

objetivam principalmente transpor as rotinas e protocolos de segurança das áreas de dados e serviços, para acessá-las. A partir daí 
então, verificam os programas, aplicativos e dados que são de seu interesse. Alem disso, os programas financeiros e aplicativos 
comerciais por si só, geralmente não representam maior atrativo do que a cobiçada área de dados. 

 

50 “Definir regras operacionais e normas relativas à segurança criptográfica” é de competência da AGP (Autoridade de Gerência de 
Políticas) segundo o decreto federal n. 3.587 de 2000, e não das AC (Autoridades Certificadoras) conforme solicitado no enunciado da 
questão.  

INDEFERIDO 

51 Procedemos uma avaliação ainda mais criteriosa, tendo em vista a quantidade de recursos encaminhado a esta banca, e concluímos 
que nesse caso, os termos: Ferramentas e Aplicação se confundem e dividem opiniões entre os diversos  autores que tratam do 
assunto. Sendo assim, consideramos que este fato possa ter prejudicado o entendimento da questão, remetendo a duas opções de 
respostas aceitáveis. 

ANULADA 

53 No Edital, para o cargo S05, na seção “outros conhecimentos” consta:  “Ferramentas de Automação de Escritório”. Portanto o Microsoft 
Office Word se enquadra perfeitamente nessa exigência. 

INDEFERIDO 

55 Realmente houve erro de digitação, talvez devido à correção automática do editor de textos utilizado. O acrônimo correto deveria ser 
DSA (Digital Signature Algorithm) ao invés de DAS como consta na opção B da questão.  

ANULADA 

58 O DLCI identifica o numero do canal a ser usado na comunicação do DTE com o DCE e ocupa um total de 10 bits, divididos em um 
campo de 6 bits e outro de 4 bits. O cabeçalho frame relay sim, que pode ser aumentado para se aumentar a capacidade de 
endereçamento. Porem isto não prejudica o entendimento da questão, alem do que nenhuma das outras opções indica que 
pudéssemos estar sugerindo a possibilidade de tal expansão.  Referencias:  – REDE DE COMPUTADORES – curso completo de 
Gabriel Torres, pag. 158-160. 

 

59 Consideramos que o conhecimento do modelo ISO em questão é necessário para um bom 
gerenciamento de redes, bem como para definir projetos de redes locais e de longa distância, 
equipamentos e critérios de monitoração de redes. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S06 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 Conforme Abraham Silberchatz (Sistema de Banco de Dados, São Paulo: Pearson Makron Books, 1999) ilustra na página 8, atributos 

não se relacionam com atributos de outras entidades. 
INDEFERIDO 

23 Abraham Silberchatz (Sistema de Banco de Dados, São Paulo: Pearson Makron Books, 1999) define nas páginas 23 e 24 que os 
atributos podem ser caracterizados pelos tipos simples, compostos, monovalorados, multivalorados, nulos ou derivados. 

INDEFERIDO 

25 Segundo John Watson (Oracle Database 10g: Certificação OCP, Alta Books, Rio de Janeiro, 2006) na página 140 afirma que o 
principio do isolamento diz que uma transação incompleta deve permanecer invisível para o resto do mundo.  Afirma ainda que 
enquanto a transação estiver em curso somente a sessão que a está executando tem permissão para ver as alterações. 

INDEFERIDO 



26 De acordo com John Watson (Oracle Database 10g: Certificação OCP, Alta Books, Rio de Janeiro, 2006) na página 6, a DCL contém 
os comandos Grant e Revoke, utilizados para conceder permissões a usuários. 

INDEFERIDO 

28 Após analise da banca foi concluído que um erro de grafia impossibilitou a identificação da resposta correta. ANULADA 
29 Devido a um equivoco na criação do gabarito a banca decidiu pela alteração da resposta correta. TROCA DE “D” PARA 

“B”. 
30 Devido a um equivoco na criação do gabarito a banca decidiu pela alteração da resposta correta. TROCA DE “B” PARA 

“D”. 
35 John Watson (Oracle Database 10g: Certificação OCP, Alta Books, Rio de Janeiro, 2006) na página 159 defende cinco tipos de objetos 

PL/SQL, à saber: procedimento, função, pacote, corpo de pacote e trigger. 
INDEFERIDO 

45 Sistema de Banco de dados – 3a Ed. - Abraham Silberschatz – Pg.199 INDEFERIDO  
46 Sistema de Banco de dados – 3a Ed. - Abraham Silberschatz – Pg.492 INDEFERIDO 
48 Sistema de Banco de dados – 3a Ed. - Abraham Silberschatz – Pg.568 

Conceito de Cluster, Balanceamento de I/O. 
INDEFERIDO 

49 Sistema de Banco de dados – 3a Ed. - Abraham Silberschatz – Pg.14 INDEFERIDO 
51 As alegações de que o SGBD Oracle não consta no conteúdo programático da prova não são corretas. Consta no programa o item 

“Bancos de dados distribuídos e relacionais”. Portanto, sendo o SGBD Oracle um banco de dados relacional dos mais utilizados, é 
adequado exigir que o candidato conheça o seu funcionamento. 
A argumentação de que a opção “D” estaria incorreta por não mencionar a “reinicialização” do banco de dados também não procede. A 
opção fala da ativação do recurso de “log de arquivamento” e este recurso realmente está sendo ativado durante a execução dos 
comandos mencionados. Não mencionar a reinicialização neste caso não torna a opção incorreta. Por outro lado, a execução completa 
da seqüência de comandos altera o estado da instância em questão em apenas um item: a ativação do recurso de “log de 
arquivamento”. Portanto, não resta dúvida de o conteúdo da opção “D” descreve corretamente a conseqüência da execução dos 
comandos apresentados. 
Referência:  
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14239/create_ps.htm#SBYDB00426 – Item 3.1.5 

INDEFERIDO. 

52 A resposta indica que o backup lógico gera um arquivo com instruções para restaurar um banco de dados. Realmente os backups 
lógicos gerados por utilitários como o “exp” (SGBD Oracle9i) e o mysqldump (SGBD MySQL) resultam em arquivos com tais 
instruções, sejam em formato proprietário ou aberto. Restaurar um banco de dados envolve realizar as operações necessárias de 
modo a devolvê-lo ao seu estado normal de funcionamento. Portanto, pelo que foi mencionado na resposta, as informações contidas 
no backup lógico devem possibilitar a execução desta tarefa, como realmente possibilitam.  
A necessidade ou não da criação de uma instância para importação também não invalida a resposta, pois o administrador do banco de 
dados, apenas de posse deste tipo de backup, continua tendo a possibilidade de restaurar o funcionamento pleno do banco de dados. 
Portanto, a opção “C” está incorreta quando afirma que não é possível restaurar uma instância de um banco de dados somente com 
um backup lógico.  
Referência: http://wiki.oracle.com/page/Oracle+export+and+import+?t=anon 

INDEFERIDO 

56 A alegação de que o SGBD MySQL não consta no conteúdo programático da prova não é correta. Consta no programa o item “Bancos 
de dados distribuídos e relacionais”. Portanto, sendo o SGBD MySQL um banco de dados relacional bastante utilizado e de fácil 
acesso, é adequado exigir que o candidato conheça o seu funcionamento. 
A opção “C” indica que poderíamos copiar um arquivo de backup com instruções SQL, pois é o que  a ferramenta mysqldump gera, 
para o diretório de dados do MySQL. Então os bancos de dados nele contidos seriam restaurados automaticamente. Isto não é 
verdade, pois é preciso executar manualmente um comando para realizar a importação dos dados do arquivo, o que restauraria o 
banco de dados. 
Referência: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/backup-and-recovery.html 

INDEFERIDO 

58 Realmente em casos de indisponibilidade de um banco de dados standby pode haver, dependendo da configuração adotada, uma 
diminuição do tempo de resposta do banco de dados primário, pois este deixa de aguardar a resposta da aplicação das alterações no 
banco de dados de standby. No entanto, não é o que ocorre quando um banco de dados de standby é utilizado para outras tarefas 
além de uma recuperação de falha, como por exemplo, quando é configurado de forma a responder consultas de modo somente 
leitura. Abaixo um trecho do site da Oracle: 
In addition to traditional Data Guard functionality, the Active Data Guard Option for Oracle Database 11g enables a physical standby 
database to be open read-only while it applies updates received from the primary database. This makes physical standby databases 
useful for offloading the primary database from the overhead of processing read-only queries and reports. This also makes it simple to 

INDEFERIDO 



validate that the standby database is synchronized with the primary database at all times.  
Portanto, realmente há a possibilidade de que haja um aumento no tempo de resposta, dependendo da solução e configurações 
adotadas. Assim sendo, o que está descrito na opção “A” é válido. 
Sobre a opção “B”, temos 2 incorreções: a primeira é que como o enunciado deixa em aberto a configuração adotada pelo sistema de 
banco de dados é possível que ocorra o que está descrito na opção “A” (um aumento no tempo de resposta do SGBD), logo é incorreto 
garantir que nada ocorrerá. A segunda incorreção está na afirmação de que os bancos de standby só são utilizados no caso do banco 
de dados principal ficar indisponível, pois, como citado na referência acima, os bancos de dados de standby podem ser usados para 
responder à requisições do tipo “somente leitura” mesmo com o banco de dados principal em funcionamento.  
Assim sendo a letra “B” está incorreta.  Portanto a opção “A” é a única resposta correta, conforme divulgado no gabarito. 
Referência: http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/DataGuardOverview.html 

 
Cargo: S07 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Por uma revisão da questão baseada nas justificativas apresentadas pelos candidatos a banca acatou os recursos solicitados 

anulando assim a questão. 
ANULADA 

25 Consta no edital para o referido cargo o conhecimento de sistemas operacionais . INDEFERIDO 
27 A questão realmente remete a uma pequena possibilidade de duplicidade de interpretações.  ANULADA 
31 De acordo com o ciclo tradicional de desenvolvimento de sistemas de informações apresentado na página 326 do livro utilizado como 

fonte da questão (Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. São Paulo: Saraiva, 2004, do autor O’BRIEN, 
James A), a única alternativa que identifica um produto da etapa de manutenção de sistemas é a letra D. 

INDEFERIDO 
 
 

35 A alternativa A, apontada no gabarito como sendo a alternativa correta, não foi redigida de forma precisa. ANULADA 
39 A única alternativa que cita uma ferramenta própria para identificação de sistemas operacionais de hosts remotos é a alternativa C. 

A ferramenta  “ping” não serve para o propósito descrito na questão, já que o TTL é decrementado de 1 ( um ) a cada gateway que 
passa o pacote. Seria necessária a utilização de uma ferramenta “traceroute”, em conjunto com a ferramenta “ping”, para se tentar 
atingir o objetivo da questão. 
Ainda assim existem diversas coincidências entre os valores TTL utilizados por sistemas operacionais e firmwares de elementos ativos 
de rede. 
O IPTraff é uma ferramenta para análise de tráfego de redes IP e não para identificação de sistemas operacionais de hosts remotos. 

INDEFERIDO 

43 Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de dados – Paulo Cougo – Pg.142 INDEFERIDO 
47 Sistemas Operacionais Modernos – Andrew S. Tanembaum – Pg.144 INDEFERIDO  
49 MPU – Bruno Guilhen – Pg.17 INDEFERIDO  
50 MPU – Bruno Guilhen – Pg.16 INDEFERIDO  
51 A questão usada no recurso esta diferente da prova INDEFERIDO  
52 Tecnicas de programacao – Mario Leite – Pg.50 INDEFERIDO 
56 Recurso incompleto, falta referencia de livro, autor, pagina. INDEFERIDO  
57 PMBOK – Pg.355 - utiliza “Caminho de rede / Network Path. Qualquer série contínua de atividades do cronograma conectadas a 

relacionamentos lógicos em um diagrama de rede do cronograma do projeto”, logo o termo “Caminho de rede” é usado dentro deste 
contexto e poderia ser usado dentro de  outros, logo, a letra “A” é a única que destoa das outras opções. 

INDEFERIDO 

59 Sistema de Banco de dados – 3a Ed. - Abraham Silberschatz – Pg.651. INDEFERIDO 
60 De acordo com o site: http://www.elogroup.com.br/base_publicacoes.html ; Gestão de Projetos – PMI-PMBOK 2004 Pg.246, o termo 

Risco positivo é sinônimo de risco de oportunidade.                                
                                                                                   

ANULADA 

 
 
 
 
 



Cargo: S08 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/REMUNERAÇÃO E CAPTAÇÃO 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
27 A resposta correta deveria ser: “diretas de recrutamento; do pessoal de RH dedicado ao recrutamento; e, do pessoal de linha 

dedicado ao recrutamento”. 
E não como está na prova: “diretas de recrutamento; do pessoal de RH dedicado ao recrutamento; e, do pessoal de linha dedicado ao 
treinamento”. 

ANULADA 

30 Resposta correta: “o cargo a ser preenchido ou as competências a serem preenchidas” conforme Chiavenato, I. Gestão 
de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 123. 
Chiavenato é autor clássico da área com vários títulos publicados sobre o tema. 

INDEFERIDO 

31 Resposta correta: 1967, conforme Boog, G & Boog, M. Manual de Treinamento e Desenvolvimento. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007, pág. 166.  
O tema em questão está no Edital como atividades do Perfil:  
Elaborar modelos de administração de cargos, carreiras, funções de confiança/gratificadas, salários e benefícios; 
Acompanhar as tendências e práticas de remuneração e benefícios do mercado de trabalho; Analisar processos de 
alteração funcional/salarial de empregados; Efetuar a gestão do Quadro de Lotação de Pessoal (QLP) e do Quadro 
de Lotação de Estagiários (QLE) ; Executar processos de captação de pessoas através de concurso público e seleção 
interna e Captação de estagiários; Elaborar perfis dos postos de trabalho da empresa, visando sustentar o processo de 
administração de cargos e captação de pessoas; Subsidiar a elaboração do Programa de Participação de Lucros e 
Resultados; Levantar informações e elaborar documentos que subsidiem instrução de processo trabalhista. 

INDEFERIDO 

36 A resposta correta é letra E: “relações éticas; conformidade; transparência; e prestação responsável de contas” 
conforme Matias-Pereira, J. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 41. 

INDEFERIDO 

37 Resposta correta atividades a desenvolver; horário; valor da bolsa; e tempo de duração, conforme Boog, G & Boog, M. 
Manual de Treinamento e Desenvolvimento. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007, pág. 166 

INDEFERIDO 

38 Resposta correta: ganhos recíprocos; crescimento sustentado; redução de subjetividade; clareza e transparência; e, 
senso de propriedade, conforme Souza, M.Z.de A. Cargos, carreiras e remuneração. Rio de Janeiro: FGV, pg.56 
 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S09 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/DESEMPENHO E COMPETÊNCIAS DE  
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 A questão está relacionada ao item Cultura Organizacional: cultura organizacional brasileira e cultura de empresa 

pública, resistência a mudanças, identificação e gestão da cultura. 
A resposta correta é: “realizar um choque de gestão” conforme Matias-Pereira, J. Manual de Gestão Pública 
Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2008, págs 25 e183. 

INDEFERIDO 

23 A questão está baseada na argumentação global dos autore, sobretudo, na análise apresentada nas páginas 10 e 11 do 
referido texto.  

INDEFERIDO 

25 A questão é sobre o surgimento da visão empreendedora de forma geral e se refere ao item: Evolução da visão e 
atuação da área de gestão de pessoas, sistemas e instrumentos de gestão de pessoas, papel da área de gestão 
de pessoas - conforme Matias-Pereira, J. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2008, pág 15. 

INDEFERIDO 

29 A questão está relacionada ao item Cultura Organizacional: cultura organizacional brasileira e cultura de empresa 
pública, resistência a mudanças, identificação e gestão da cultura. 
A resposta correta é: “mais accountable” conforme Matias-Pereira, J. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São 
Paulo: Atlas, 2008, pág 21 

INDEFERIDO 



39 A questão está relacionada a argumentação dos autores sobre intelecto profissional. 
A resposta correta é: “avaliar e selecionar” conforme Quinn, J.B,; Anderson, P. e Finkelstein, S. “Gerenciando o 
intelecto profissional: obtendo o máximo dos melhores”. IN Ulrich, D. (Org.) Recursos Humanos Estratégicos: novas 
perspectivas para os profissionais de RH. São Paulo: Futura, pág.280 

INDEFERIDO 

41 Resposta correta: especificação das atitudes ou comportamentos indesejados; fiscalização pelo grupo da 
obediência às especificações; e, aplicação de sanções aos não-conformistas. 
Rodrigues, Aroldo. Psicologia Social. pág. (379)  

INDEFERIDO 

42 A questão está relacionada aos itens: 
• Comportamento organizacional: liderança de grupos e organizações, estrutura e estética organizacional, poder, 

relações de poder, conflito e negociação.  
• Noções de Dinâmica de Grupos 

A resposta correta é: Bales – conforme Rodrigues, A., Assmar, E.L. & Jablonsky, B. Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, 
2006, pág. 374. 

INDEFERIDO 

44 A questão está relacionada aos itens: 
• Comportamento organizacional: liderança de grupos e organizações, estrutura e estética organizacional, poder, 

relações de poder, conflito e negociação.  
• Noções de Dinâmica de Grupos 

A resposta correta é: influência das minorias - – conforme Rodrigues, A., Assmar, E.L. & Jablonsky, B. Psicologia Social. 
Petrópolis: Vozes, 2006, pág. 374. 

INDEFERIDO 

46 A questão está relacionada aos itens: 
• Comportamento organizacional: liderança de grupos e organizações, estrutura e estética organizacional, poder, 

relações de poder, conflito e negociação.  
• Noções de Dinâmica de Grupos 

A resposta correta é: grupo nominal e a técnica Delphi – conforme Bowditch, J.L. e Buono, A.F. Fundamentos de 
Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2006, pág. 103. 

INDEFERIDO 

59 A questão está relacionada às atividades do perfil do cargo: 
Executar e acompanhar programas e eventos de capacitação relacionados às áreas de Gestão e TI; Promover ações 
voltados à retenção e disseminação do conhecimento tácito e explicito; Coordenar e acompanhar a realização de 
seminários, simpósios, conferências, workshops e eventos similares. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S10 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/BIBLIOTECA 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
31 Há realmente erro de digitação, mas que não prejudica a leitura do enunciado. INDEFERIDO 
40 Grogan apresenta uma sequência lógica de etapas decisórias e que constituem o processo de referência (Grogan, 2001, 

p. 51). Dentre esses passos encontram-se a "questão negociada" e a "estratégia de busca". A "questão negociada 
antecede" a estratégia de busca “por ser considerada como o momento em que o bibliotecário solicita maiores 
esclarecimentos do usuário” [...] para se ter certeza de que corresponde de forma mais precisa à necessidade de 
informação subjacente".  
Já a "estratégia de busca" constitui o passo seguinte do processo, quando se decide como e quais partes do acervo será 
consultado para, então, "[...] escolher entre vários caminhos possíveis", para atendimento do usuário.(GROGAN, 
2001,´p. 53)  
Não há, portanto, a não definição entre as duas etapas, apontada no recurso, respaldado no texto de Rostirolla que, na 
visão da Banca, ratifica o gabarito e invalida a argumentação do recurso. 

INDEFERIDO 



56 Vergueiro, 1989, p. 74 considera desbastamento o processo maior que abrange tanto o descarte quanto o 
remanejamento: “às vezes, a retirada total e definitiva da coleção (o descarte); outras, o deslocamento para locais de 
menor acesso, onde os materiais serão acomodados mais completamente a fim de que, embora conservados 
fisicamente, ocupem o menor espaço possível (o remanejamento)” 
VERGUEIRO, W. Desenvolvimento de coleções. SP: Polis; APB, 1989. 

INDEFERIDO 

57 O erro de digitação não impede que se reconheça o autor, clássico na literatura da área e reconhecidamente ligado ao 
tema da questão.  

INDEFERIDO 

60 Há erro na digitação do gabarito. A letra correta é a D, conforme gabarito enviado pela Banca. Trocar gabarito para 
letra D) 

 
 
Cargo: S12 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/PSICOLOGIA DO TRABALHO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
29 A questão é sobre integração no modelo de gestão que deve envolver T&D, avaliação de desempenho, mapeamento 

360°, pesquisa de clima, gestão por competência e balanced scorecard.  
O erro de digitação não compromete a compreensão do enunciado da questão. 

INDEFERIDO 

59 A questão é sobre procedimento de pesquisa no âmbito da psicologia organizacional e do trabalho que consta no 
Edital. O método de Monte Carlo é utilizado para obtenção de resultados (de pesquisas) em probabilidades não 
viesadas. 

INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
Cargo: S13 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/RELAÇÕES DO TRABALHO E SINDICAIS 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
29 Deferido de acordo com a coerência das opções de resposta. ALTERAÇÃO DE 

GABARITO DE C 
PARA A. 

32 Deferido de acordo com o art. 535 da CLT. ALTERAÇÃO DE 
GABARITO DE C 
PARA D. 

33 Deferido de acordo com a Convenção 87 da OIT, do art. 42 parágrafo 5 da CF, e do número dês respostas possíveis nas opções de 
resposta (3 no total – Letras A,B e E). 

ANULADA 

34  ANULADA 
35 Deferido de acordo com CF de 1988 e as opções de resposta. ALTERAÇÃO DE 

GABARITO DE D 
PARA B. 

37 Deferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. ALTERAÇÃO DE 
GABARITO DE D 
PARA C. 

38 Deferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. ALTERAÇÃO DE 



GABARITO DE B 
PARA D. 

39 Deferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. ALTERAÇÃO DE 
GABARITO DE E 
PARA B. 

41 Deferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções e pelo descrito em MAXIMIANO, A.C.A..Introdução à Administração. ALTERAÇÃO DE 
GABARITO DE D 
PARA B. 

42 Deferido de acordo com o art. 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. ALTERAÇÃO DE 
GABARITO DE E 
PARA D. 

52 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
53 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e de acordo com a CF de 1988. INDEFERIDO 
54 Indeferido de acordo com as definições descritas pelo art. 186 do Código Civil. INDEFERIDO 
57 Deferido de acordo com a duplicidade de respostas corretas (Letras A e C). ANULADA 

 
 
 
Cargo: S14 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/GESTÃO DE PESSOAS 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
24 Erro de preenchimento do gabarito. Alteração do Gabarito da letra c (o profundo conhecimento dos problemas locais pelos órgãos 

superiores) para a letra d (a possibilidade de unidade de funcionamento e uniformidade de critérios na aplicação das técnicas em locais 
diferentes). 
 

Alteração de Gabarito 
de “C” para “D” 

25 De acordo com Idalberto Chiavenato, no processo de Manutenção, são atividades envolvidas: remuneração e compensação; 
benefícios e serviços sociais; higiene e segurança do trabalho; relações sindicais. 

INDEFERIDO 

34 O recrutamento envolve um processo que varia conforme a organização, mas dependendo sempre da decisão de linha que deve 
solicitar o recrutamento para a vaga a ser ocupada, através de um documento a ser preenchido e assinado pelo responsável pelo 
departamento ou seção. O recrutamento é uma função de staff cujas providências dependem de uma decisão de linha. 
 

INDEFERIDO 

39 A questão foi elaborada de forma clara e objetiva, cabendo ao candidato o conhecimento da matéria, bem como a interpretação do 
texto, não havendo qualquer razão que motive a anulação da questão em tela. 
 

INDEFERIDO 

42 Questão devidamente anulada por imperfeição na elaboração do enunciado. 
 

ANULADA 

46 Os benefícios sociais podem ser classificados em legais ou espontâneos. Os legais são exigidos pela legislação trabalhista, 
previdenciária ou por convenção coletiva entre sindicatos e englobam as férias, aposentadoria, 13º salário, salário família, horas-extras 
e outros. Os espontâneos são concedidos por liberalidade das empresas e incluem gratificações, seguro de vida em grupo, refeições, 
transporte, empréstimos e outros. Poucas são as convenções que determinam o pagamento de refeições e seguros e faz-se mister 
evidenciar que o benefício do transporte realizado pelas organizações não é o mesmo que o vale transporte, que é regido por lei 
específica. 

INDEFERIDO 

57 O § 2º, do artigo 457 da CLT, determina que não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que 
não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. Não restam dúvidas que as diárias para viagem 
serão incluídas nos salários, quando devidas, da mesma forma que as comissões, gratificações ajustadas e abonos pagos pelo 
empregador, enquanto que as ajudas de custo não serão, independentemente de quaisquer variáveis. 
 

INDEFERIDO 

59 O § 6º, do artigo 477 da CLT, determina que o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou até o décimo dia, contado da data da notificação da 

INDEFERIDO 



demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento, portanto, o contrato de 
trabalho só é findo após o cumprimento do aviso prévio ou na data da notificação, apenas se expressamente declarada a ausência do 
aviso prévio. 

60 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação, uma vez que 
a própria existência de similaridades entre os instrumentos governamentais, só serve para corroborar suas distinções, não havendo a 
possibilidade de afirmar que possuem a mesma característica ou função. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S16 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Deferido de acordo com a duplicidade de respostas corretas (Letras A, B, C e E). ANULADA 
22 Deferido de acordo com a coerência da pergunta em relação às opções de resposta, induzindo o candidato ao erro. ANULADA 
23 Deferido de acordo com a coerência da pergunta em relação às opções de resposta, induzindo o candidato ao erro. ANULADA 
24 Indeferido conforme o descrito no item 6.1 do edital da DATAPREV. INDEFERIDO 
25 Indeferido conforme a coerência das repostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
26 Indeferido conforme o descrito no art. 1 parágrafo único da lei 10.520. INDEFERIDO 
27 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
45 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito no art. 37 da CF de 1988. INDEFERIDO 
47 Indeferido porque o recurso do candidato não se refere à questão. INDEFERIDO 
48 Deferido de acordo com o descrito no art. 67 da Lei 8.666/93. ALTERAÇÃO DE 

GABARITO DE C 
PARA E. 

55 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
56 Deferido de acordo com o descrito em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. ALTERAÇÃO DE 

GABARITO DE C 
PARA A. 

57 Indeferido porque o pleito do candidato solicita apenas a alteração da semântica da questão. INDEFERIDO 
59 Deferido de acordo com o a quantidade de opções corretas nas opções de resposta (todas se aplicam). ANULADA 

 
Cargo: S17 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
26 Indeferido conforme o descrito no art. 5, II e III, do Decreto-lei 200/67. INDEFERIDO 
29 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
31 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito na  CF de 1988. INDEFERIDO 
36 Deferido de acordo com a duplicidade de respostas corretas (Letras A e C), induzindo o candidato ao erro. ANULADA 
41 Deferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito no Manual de Redação da Presidência da 

República. 
ALTERAÇÃO PARA B 

42 Deferido conforme a pertinência da questão e do descrito no do edital da DATAPREV. ANULADA 
44 Deferido conforme descrito no Manual de Redação da Presidência da República. ALTERAÇÃO PARA A 
49 Deferido conforme descrito no Manual de Redação da Presidência da República. ALTERAÇÃO PARA C 
56 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
57 Deferido de acordo com a duplicidade de respostas corretas (Letras A e B), e conforme descrito em DRUCKER P.F. Introdução à 

Administração. 
ANULADA 

58 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, A.C.A..Introdução à 
Administração. 

INDEFERIDO 

59 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 



 
Cargo: S18 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO  
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
24 A questão é clara: 

% de O2 no ar atmosférico em que não há combustão                            → 6 % 
% de O2 no ar atmosférico que  o homem começa a sentir falta de ar → 14 % 
Com pressões diferentes e com o uso de aparelhos de respiração em outras atmosferas e condições de trabalho (não de consumo mínimos 
– repouso, por exemplo) as percentagens serão diferentes. 
A literatura técnica usa como referência os valores acima. 

INDEFERIDO 

48 “Pode-se considerar o acidente do trabalho como efeito quando ele resulta de uma ação imprudente ou de condições inadequadas, isto é, 
quando ele resulta de uma inobservância das normas de segurança; pode-se considerá-lo como causa quando se tem em vista as 
conseqüências dele advindas.” 
Em CPM - Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção – Instrumentação Procedimento de Segurança e Higiene do Trabalho - 
SENAI / CST – 1999. 

INDEFERIDO 

59 O livro “RISCOS INDUSTRIAIS – Etapas para a Investigação  e a Prevenção de Acidentes” de MOACYR DUARTE, copyright  by 2002 
Petrobras Distribuidora, 1a. Edição em junho de 2002, com a participação da COPPE-UFRJ e da FUNENSEG _ Fundação Escola Nacional 
de Seguros, na pagina 89  (referência para a Avaliação de Efeitos, em Explosões, apresenta a tabela abaixo, da qual foi extraída a questão 
em debate:  
 

Pulso de Pressão Efeito  Esperado 
0,03 bar 100 % de vidros quebrados 
0,17 bar 50 % de destruição de edificações de alvenaria 
0,48 bar 100 % de destruição de edificações de alvenaria 
0,70 bar 100 % de destruição de máquinas pesadas 
2,0 bar 99 % de facilidade por hemorragia pulmonar 

 
(Observa-se que os elementos apresentados  no livro, foram baseados em simulações e em ocorrências práticas). 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S19 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
35 Houve apenas um erro de digitação, onde a letra “D” se repete em duas alternativas. Seguindo-se a lógica seqüencial das alternativas, 

percebe-se que a repetição da letra “D” equivale, respectivamente, às letras “C” e “D”. Ainda assim, sendo a alternativa correta a letra 
“A”, o erro mencionado em nada interfere na resolução da questão ou na marcação do cartão de resposta, não havendo prejuízo algum 
aos candidatos. 

INDEFERIDO 

36 Houve apenas um erro de digitação, onde a letra “A” se repete em duas alternativas. Seguindo-se a lógica seqüencial das alternativas, 
percebe-se que a repetição da letra “A” equivale, respectivamente, às letras “A” e “C”. Ainda assim, sendo a alternativa correta a letra 
“E”, o erro mencionado em nada interfere na resolução da questão ou na marcação do cartão de resposta, não havendo prejuízo algum 
aos candidatos. 

INDEFERIDO 

37 Houve apenas um erro de digitação, onde a letra “C” se repete em duas alternativas. Seguindo-se a lógica seqüencial das alternativas, 
percebe-se que a repetição da letra “C” equivale, respectivamente, às letras “C” e “D. Ainda assim, sendo a alternativa correta a letra 
“A”, o erro mencionado em nada interfere na resolução da questão ou na marcação do cartão de resposta, não havendo prejuízo algum 
aos candidatos. 

INDEFERIDO 

40 Nenhum erro na questão. INDEFERIDO 
44 Nenhum erro  na questão. A questão não é específica de Linha de transmissão em Alta Tensão. INDEFERIDO 
56 Nenhum erro na questão. INDEFERIDO 



57 Nenhum erro na questão. INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
Cargo: S20 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/JURÍDICO 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Não assiste razão ao recorrente. 

As afirmativas I e IV são as únicas corretas.  
 A toda evidência, o conceito esposado na afirmativa I diz respeito aos atos administrativos típicos, cumpre frisar, sob o regime de 
direito público e, por via de conseqüência redunda na exclusão dos atos privados da Administração e dos fatos administrativos, não 
produtores de eficácia jurídica, considerados meros atos materiais. 
No que diz respeito à afirmativa II  pode-se afirmar, quanto ao elemento objeto, que é permitido ao agente traçar   as linhas que limitam 
o conteúdo do seu ato, mediante a avaliação destes elementos que constituem critérios administrativos. Nesta hipótese estaremos 
diante da discricionariedade permitida ao agente que constitui a parte variável do ato, sendo possível, desse modo, a fixação dos 
termos, condições e modos. São estas circunstâncias, pois, e não o texto legal, que o agente toma em consideração para delimitar a 
extensão do objeto.  Por último, imperioso registrar que, da mesma forma, o motivo classifica-se em motivo de direito e motivo de fato. 
O primeiro cinge-se a situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da vontade administrativa, enquanto que o segundo – 
motivo de fato – corrresponde a própria situação de fato ocorrida, sem descrição na norma legal. Em sendo assim, os elementos 
motivo e objeto nem sempre encontram-se adstritos à determinada lei. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

24 Improcede o inconformismo do recorrente. 
A questão objetiva tão-somente avaliar o conceito relacionado ao instituto da encampação e não abrange os pressupostos exigíveis 
para sua concretização. Por óbvio, somente caberá pagamento de indenização justa ao concessionário quando este sofrer efetivo 
prejuízo. Vê-se por certo, que a parte final do conceito correspondente à Letra E, não o compromete. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “E” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

25 Improcede o inconformismo do recorrente. 
No conteúdo programático verifica-se os seguintes pontos: “Administração direta e indireta. Fundação pública. Empresa pública. 
Sociedade de economia mista.” Portanto toda a legislação pertinente aos mesmos é passível de avaliação.  
No que se refere a assertiva III,  os bens transferidos ao patrimônio das empresas públicas e sociedades de economia mista, passam 
a caracterizar-se como bens privados, sujeitos à sua própria administração. Sendo bens privados não são atribuídas a eles as 
prerrogativas próprias dos bens públicos. Neste sentido, cumpre citar o artigo 98 do Código Civil, que colocou pá de cal na questão ao 
dispor que são públicos os bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público e particulares todos os demais, seja qual for a 
pessoa a que pertencerem. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira (somente as afirmativas I, II e IV estão corretas), não havendo 
motivo algum que justifique a anulação da questão ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

26 Improcede o inconformismo do recorrente. 
Em conformidade com os ensinamentos de Vólia Bomfim Cassar, diante da indisponibilidade das normas de natureza heterônoma 
nem sempre é possível aplicar-se a teoria do conglobamento. Quando o conflito ocorrer entre uma norma autônoma e outra 
heterônoma, ou entre duas heterônomas, deverá ser aplicado o critério atomista, pois as teorias do conglobamento e intermediária 
desprezam uma das normas heterônomas ou parte dela em detrimento de outra e, cumpre frisar, como as normas heterônomas são 
indisponíveis, não é possível a exclusão, apenas a soma 
 Exemplificando: Não pode o empregador deixar de assinar a CTPS, de depositar o FGTS ou de pagar o adicional de periculosidade 
sob o argumento de que norma coletiva garante ao empregado maiores benefícios que os previstos na CLT, como salário de R$ 
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20.000,00, bem como estabilidade no emprego. 
Destarte, ainda que uma norma coletiva contenha benefícios tão valiosos, não se pode deixar de aplicar a CLT. In casu,  o único 
critério de interpretação passível de ser aplicado seria o atomista, que leva em conta o benefício isolado contido em cada norma, 
aglutinando-os, acumulando-os. 
 No que se refere a afirmativa contida na letra E, ainda que a norma seja mais favorável ao empregado, se violar dispositivo expresso 
na lei ou for inconstitucional não poderá ser aplicada. É o que ocorre, por exemplo, quando uma norma coletiva concede aumento 
coletivo que contrarie lei de política salarial (art, 623, CLT), quando Lei Estadual concede benefício trabalhista usurpando a 
competência da União de legislar sobre Direito do Trabalho (I, art. 22/CRFB).  
Portanto, a única opção correta é a Letra E, razão pela qual há que ser mantido o gabarito. 

28 Improcede o inconformismo do recorrente. 
O enunciado da questão 28 é claro ao estipular que a mesma deverá ser solucionada “nos termos da legislação vigente”. Ora, a Lei 
7783/89, em seu artigo 7º. preceitua que a participação em greve suspende o contrato de trabalho. Em sendo assim a única opção 
correta é a letra C.  
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

30 Improcede o inconformismo do recorrente. 
A assertiva III diz respeito ao princípio geral da inalterabilidade contratual “in pejus”. Como conseqüência lógica do princípio da 
proteção, a CLT vedou alteração, mesmo que bilateral, quando prejudicial ao empregado (art. 468, CLT). Válida, portanto, qualquer 
alteração unilateral ou bilateral que não cause prejuízo ao trabalhador e, ainda, àquelas contidas nas exceções legais. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “B” como a verdadeira (somente  I e III são verdadeiras), não havendo motivo algum 
que justifique a anulação da questão ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

32   
38 Improcede o inconformismo do recorrente. 

O programa elencado no edital do certame inclui expressamente “Súmulas do TST sobre matéria processual do trabalho”, portanto, 
desnecessário  colocar no enunciado da questão 38 tal indicativo. 
A incidência da prescrição intercorrente resta incabível na seara processual trabalhista por força de entendimento jurisprudencial 
consubstanciado na Súmula 114, editada pelo órgão máximo da Justiça Laboral. Imperioso frisar que,  que qualquer recurso de 
revista, neste sentido, será inadmitido por contrariar este entendimento jurisprudencial sumulado. Vê-se, pois, que a Súmula 327 do 
STF, sem efeito vinculante,  não possui o condão de afastar o entendimento esposado pelo TST.   
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “B” como a verdadeira ( I e II estão corretas), não havendo motivo algum que justifique a 
anulação da questão ou mudança do gabarito. 
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39 Improcede o inconformismo do recorrente. 
A letra B acha-se incompleta e, portanto, incorreta uma vez que nem todas as ações de natureza acidentária são da competência da 
justiça laboral e, sim, somente quando o pleito de indenização material (art. 7º., XXVIII/CRFB) ou por dano moral (art. 5º., X) for 
dirigido ao empregador. A justiça comum detém competência quando as lides são movidas contra o INSS, as quais incidem sobre os 
seguintes benefícios: Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, assim como Auxílio-doença acidentário e 
auxílio-acidente. Cumpre registrar, ainda que, às ações indenizatórias envolvendo os acidentes em serviço sofridos pelos servidores 
públicos estatutários, regularmente admitidos, serão apreciadas pela Justiça Comum Estadual ou Federal, conforme o caso.                    
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “D” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

41 Assiste razão ao recorrente, manifetando-se equívoco quando da elaboração das alternativas de resposta. 
O item I está correto, uma vez que em consonância com o artigo 1240, § 2º. do Código Civil. 
O item II está correto, uma vez que em consonância com o artigo 1220 do Código Civil. 
O item III está correto, pois em consonância com a doutrina sobre a matéria, que estabelece tais requisitos, como exposto por José 
Acyr Lessa Giordani in “Curso Básico de Direito Civil – Direito das Coisas – Tomo I – Introdução e Posse”, pág. 96-100. 
O item IV está correto, pois em conformidade com o artigo 1275 do Código Civil. 
O item V está incorreto, pois em confronto com a doutrina sobre a matéria, como exposto por José Acyr Lessa Giordani in “Curso 
Básico de Direito Civil – Direito das Coisas – Tomo I – Introdução e Posse”, pág. 56, uma vez que o compossuidor nunca exerce seu 
poder com exclusividade específica sobre a coisa. 
Portanto, inexistindo resposta correta dentre as alternativas elencadas, deve ser anulada a questão. 

ANULADA 

43 Não assiste razão ao recorrente. INDEFERIDO 



O item I está correto, pois em conformidade com o artigo 69 do Código Civil. 
O item II está incorreto, pois em confronto com o artigo 62 do Código Civil. 
O item III está correto, pois de acordo com o artigo 44 do Código Civil, bem como com a doutrina civilista exposta por Maria Helena 
Diniz in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, pág. 228 e José Acyr Lessa Giordani in “Curso Básico de Direito Civil - Parte Geral”, pág. 
133. 
O item IV está incorreto, pois em confronto com o artigo 45 do Código Civil. 
O item V está incorreto, pois em confronto com o artigo 55 do Código Civil. 
 Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da 
questão ou mudança do gabarito. 

48 Assiste razão ao recorrente, devendo ser alterado o gabarito da questão para letra “E) – somente a I, III e IV estão corretas.” 
O item I está correto, pois em conformidade com o artigo 935 do Código Civil. 
O item II está incorreto, pois em confronto com o artigo 928 do Código Civil. 
O item III está correto, pois de acordo com o artigo 931 do Código Civil. 
O item IV está correto, pois de acordo com o artigo 932 e 933 do Código Civil. 
O item V está incorreto, pois em confronto com a doutrina pacífica expressa entre outros por Maria Helena Diniz in “Curso de Direito 
Civil Brasileiro”, pág. 61, uma vez que a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade, mas apenas a culpa exclusiva da 
vítima. 
 Portanto, o gabarito da questão deve ser alterado da letra “C” para letra “E – somente a I, III e IV estão corretas”. 

Troca de gabarito 
letra “C” para “E” 

49 Não assiste razão ao recorrente. 
A alternativa “A” está incorreta, pois em confronto com o artigo 475-H do Código de Processo Civil.  
A alternativa “B” está incorreta, pois em confronto com o artigo 475-J do Código de Processo Civil. 
A alternativa “C” está correta, pois de acordo com o artigo 475-M do Código de Processo Civil. 
A alternativa “D” está incorreta, pois em confronto com o artigo 475-L, inciso VI do Código de Processo Civil. 
A alternativa “E” está incorreta, pois em confronto com o artigo 475-L, § 1º. do Código de Processo Civil. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 
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53 Não assiste razão ao recorrente. 
A alternativa “A” está incorreta, pois em confronto com a Súmula 597 do STF. 
A alternativa “B” está incorreta, pois em confronto com a Súmula 622 do STF. 
A alternativa “C” está incorreta, pois em confronto com a Súmula 625 do STF. 
A alternativa “D” está correta, pois de acordo com a Súmula 512 do STF. 
A alternativa “E” está incorreta, pois em confronto com a Súmula 735 do STF. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “D” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

54 Não assiste razão ao recorrente. 
O item I está correto, pois condizente com o artigo 2º. da Lei 7.347/85. 
O item II está incorreto, pois em confronto com o artigo 12 da Lei 7.347/85. 
O item III está correto, pois de acordo com o artigo 16 da Lei 7.347/85. 
O item IV está correto, pois de acordo com o art. 5º. da Lei 7.347 c/ redação dada pela Lei 11448/2007; 
O item V está incorreto, pois em confronto com  o Art. 1º. da Lei 7.347/85. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “A” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

INDEFERIDO 

56 Não assiste razão ao recorrente. 
A norma inserta no artigo 5º., inciso XII  da Constituição Federal, consiste em norma auto-aplicável, de eficácia contida e aplicabilidade 
plena e imediata. 
Neste sentido, manifesta-se a doutrina na magistral explanação de José Afonso da Silva in “Curso de Direito Constitucional”, p. 268: 
“As normas constitucionais que definem as liberdades consideradas neste capítulo são, via de regra, daquelas que denominamos de 
‘eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata’, porque o legislador constituinte deu normatividade suficiente aos interesses 
vinculados à matéria de que cogitam. Vale dizer, não dependem de legislação nem de providência do Poder Público para serem 
aplicadas. Algumas normas podem caracterizar-se como ‘eficácia contida’, mas sempre de aplicabilidade direta e imediata, caso em 
que a previsão de lei não significa que desta dependem sua eficácia e aplicabilidade, visto que tal lei não se destina a integrar-lhes a 
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eficácia (que já têm amplamente), mas visa restringir-lhes a plenitude desta, regulando os direitos subjetivos que delas decorrem para 
os indivíduos ou grupos.”  
No mesmo sentido, ensina Sylvio Motta in “Direito Constitucional”, p. 36-37. 
A norma inserta no inciso XII do artigo 5º. da Constituição Federal, de que trata o enunciado insere-se, portanto, dentre aquelas 
sujeitas ao sistema de restrição das liberdades, em que visando garantir os direitos subjetivos dos indivíduos, restringe-se a eficácia da 
norma por intermédio da concessão ao Poder Público da competência para estabelecer norma restritiva de seu alcance, mantendo-se 
sua aplicabilidade plena e ilimitada. Neste aspecto, verifica-se a edição da Lei  9.296,de 24 de julho de 1996 que veio regulamentar a 
citada norma constitucional, ao tratar da escuta ou interceptação de comunicações telefônicas. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “C” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 

57 Não assiste razão ao recorrente. 
A norma inserta no artigo 125, parágrafo 2º.  da Constituição Federal adequa-se ao princípio da simetria constitucional.  
Neste sentido, manifesta-se a doutrina exposta na lição de Sylvio Motta in “Direito Constitucional”, p. 19, quando explica que o 
princípio da simetria constitucional “é o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-membros”. E exemplifica o autor: “Tem aplicação expressa, por exemplo, no art. 125, § 2º., da 
Constituição Federal”.  

Assim, da mesma forma que disciplina a argüição de inconstitucionalidade de lei em face da Constituição federal, em 
seus artigos 102 e 103, a Carta Magna estabelece simetricamente a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. 

Observe-se que os princípios expostos nas demais alternativas oferecidas não se coadunam com o referido 
dispositivo constitucional. De fato, o princípio do efeito integrador estabelece que na resolução de questões constitucionais deve-se 
optar pela interpretação mais favorável à integração e unidade política e social. O princípio da conformidade funcional ou da justeza 
determina que não se admite interpretação da norma constitucional que atente contra a divisão de funções e atribuições feitas pela 
Constituição. Segundo o princípio da concordância prática ou harmonização, deve-se buscar a preservação dos direitos fundamentais 
quando em conflito com outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos. E por fim, reza o princípio da unidade da Constituição 
que na interpretação do texto constitucional deve-se considerar a constituição como um todo, harmonizando-se todos os seus 
dispositivos. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “D” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 
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58 Não assiste razão ao recorrente. 
O item I está correto, pois condizente com a doutrina unânime sobre a matéria. Neste sentido, ensina José Afonso da Silva in “Curso 
de Direito Constitucional Positivo”, pág. 47, ao explicar que a inconstitucionalidade por ação, que ocorre com a produção de atos 
legislativos ou administrativos que contrariem normas ou princípios constitucionais tem por fundamento o princípio da supremacia da 
Constituição, de onde resulta o princípio da compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurídico. Tal inconstitucionalidade 
pode ser formal, quando a norma for produzida por autoridades incompetente ou em desacordo com os procedimentos previstos na 
Constituição, ou material, quando o conteúdo da norma contraria o texto constitucional. 
O item II está correto, pois condizente com a doutrina unânime sobre a matéria, conforme explicita José Afonso da Silva in “Curso de 
Direito Constitucional Positivo”, pág. 51-52. O exercício do controle de constitucionalidade se dá por três formas: a) por via de exceção, 
quando a inconstitucionalidade é suscitada por qualquer interessado em qualquer processo ou juízo, b) por via da ação declaratória de 
constitucionalidade e c) por via da ação direta de inconstitucionalidade. A redação do item II é clara e cristalina e encontra-se em 
português correto, não contendo imprecisão ou ambigüidade. Observe-se que as formas de controle de constitucionalidade são 
introduzidas pela expressão “por via de(a)”. Atente-se ainda para a explanação que se faz quanto à realização por via de exceção, 
introduzindo-se um aposto, entre vírgulas, a fim de explicar que a via de exceção pode ser suscitada por qualquer interessado em 
qualquer processo ou juízo. Importante ressaltar que em um concurso público, notadamente na área jurídica, torna-se essencial ao 
candidato a leitura correta do enunciado da questão, derivado do bom e correto uso da língua portuguesa, para que possa aplicar 
corretamente a matéria objeto de estudo. 
O item III está incorreto, pois contrário ao disposto no artigo 103, § 2º. da Constituição Federal. 
O item IV está correto, pois condizente com o artigo 97 da Constituição Federal.  
O item V está incorreto, pois contrário à doutrina, expressa por José Afonso da Silva in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, pág. 
61, uma vez que o efeito vinculante da ação declaratória de inconstitucionalidade não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo. 
Portanto, correto o gabarito que aponta como correta a letra “E” (somente as afirmativas I, II e IV estão corretas). 
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59 Não assiste razão ao recorrente.   
A alternativa correta é a constante da alternativa “A”, pois condizente com a legislação e a doutrina, exposta por José Afonso da Silva 
in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, pág. 752. De fato, a fiscalização por controle externo tem por objetivo apreciar as contas 
do Chefe do Poder Executivo, apreciando a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos contábeis, financeiros, 
orçamentários, operacionais e patrimoniais. O fato de a fiscalização por controle externo dirigir-se também a outros atos, como o 
desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, a apreciação das funções de auditoria financeira e orçamentária, a 
apreciação da legalidade dos atos de admissões de pessoal, entre outros, não importa em erro na redação da questão. Observe-se 
que não há nenhuma expressão de vocabulário na referida assertiva que possa importar na compreensão de que se trata de objetivo 
único ou exclusivo.  
A alternativa “B” está incorreta, pois contrária ao artigo 71, § 1º. da Constituição Federal, cabendo ao Congresso Nacional o ato de 
sustação do contrato. 
A alternativa “C” está incorreta, pois contrária ao artigo 72, caput, da Constituição Federal. 
A alternativa “D” está incorreta, pois contrária a doutrina dominante sobre à matéria, exposta, dentre outros, por José Afonso da Silva 
in Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 752-753 e Sylvio Motta in Direito Constitucional, pág. 406. Neste sentido, explica José 
Afonso da Silva, que o Tribunal de Contas “se apresenta como órgão técnico, e suas decisões são administrativas, não jurisdicionais, 
como às vezes, se sustenta, à vista da expressão ‘julgar as contas’ referida à sua atividade (art. 71, II). A mesma expressão é também 
empregada no art. 49, IX, em que se dá ao Congresso Nacional competência para ‘julgar anualmente’ as contas prestadas pelo 
Presidente da República, e nem por isso se dirá que ele exerce função judicante.” 
A alternativa “E” está incorreta, pois contrária ao artigo 73 da Constituição Federal. 
Portanto, correto o gabarito que aponta a letra “A” como a verdadeira, não havendo motivo algum que justifique a anulação da questão 
ou mudança do gabarito. 
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Cargo: S21 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/CONTABILIDADE 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação. É de 

conhecimento geral a importância da Lei 6.404/76, sendo um dos pilares da contabilidade nacional, bem como a substituição do 
Código Comercial pelo Novo Código Civil, que desde sua publicação passou a tratar do assunto em tela, juntamente com outros 
diplomas legais específicos. 

INDEFERIDO 

24 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação, sendo certo 
que a interpretação e o conhecimento da matéria são requisitos inerentes ao candidato. 

INDEFERIDO 

30 A prova foi elaborada antes da publicação da MP449, mas após a publicação do Edital. Entretanto por se tratar de certame público e 
por não haver o intuito de prejuízo aos candidatos, cabe a anulação da questão pela existência de duas assertivas corretas. 

ANULADA 

40 A prova foi elaborada antes da publicação da MP449, mas após a publicação do Edital. Entretanto por se tratar de certame público e 
por não haver o intuito de prejuízo aos candidatos, cabe a anulação da questão. 

ANULADA 

41 Independentemente da existência de legislação que altere o método de avaliação de investimentos, resta claro que a definição de 
relevância continua a existir de acordo com a Lei 6.404/76, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação. 
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51 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação, uma vez que 
a matéria do enunciado encontra-se fundamentada, exatamente de acordo com o artigo 170 do Regulamento do Imposto de Renda, 
independente de citação a legislação outra. 

INDEFERIDO 

53 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação, uma vez que 
se encontra fundamentado no artigo 207 do Regulamento do Imposto de Renda ao declarar que apenas o sócio, com poderes de 
administração, pode responder pelo imposto e não os sócios de forma genérica. 

INDEFERIDO 

60 A fundamentação para tal questão encontra-se no artigo 3º da Lei 7.689/88, que instituiu a contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas, não havendo motivo algum que sirva para a anulação da questão. 
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Cargo: S23 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/AUDITOR CONTÁBIL 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 



Questão Justificativa Resultado 
21 A questão foi elaborada de acordo com o programa do certame, fundamentada em legislação pertinente, sendo certo da 

desobrigatoriedade de transcrição literal da lei, não havendo motivo algum que sirva para sua anulação. 
INDEFERIDO 

 
Cargo: S25 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/AUDITOR DE SISTEMA 
 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
27 No livro “Auditoria de Sistemas de Informação”, do professor/pesquisador Joshua Onome Imoniana, no início do capítulo 4 sobre 

controles internos, cita que o conceito de controle interno significa coordenação de um conjunto de medidas adotado numa empresa, a 
fim de salvaguardar o ativo, verificar a exatidão e veracidade de registros contábeis, promover a efetividade de sistema de informação 
contábil e eficiência operacional, assim como fomentar uma grande adesão às políticas da organização. 

INDEFERIDO 

28 O termo “o quanto” utilizado no item C não se refere à quantidade. Significa com que intensidade os procedimentos são cumpridos, que 
é a função do teste de observância. 

INDEFERIDO 

29 O COBIT é baseado na implantação de processos que estão classificados em quatro domínios.  Entretanto, suas bases conceituais de 
TI são os modelos de Processos, de Governança e de Maturidade.  Pode-se verificar esta afirmação no livro “Implantando e 
Gerenciando a Lei Sarbanes Oxley - Governança Corporativa Agregando Valor aos Negócios - Marcos Peters - Ed. Atlas”. 

INDEFERIDO 

35 A questão refere-se ao que está disposto no código de ética do IIA (Institute of Internal Auditors). Na seção que trata de princípios, está 
descrito “Os auditores internos são exigidos a aplicar e manter os seguintes princípios: integridade, objetividade, confidencialidade e 
competência” . 

INDEFERIDO 

42 No livro “Auditoria de Sistemas de Informação”, do professor/pesquisador Joshua Onome Imoniana, no capítulo 17 sobre “Auditoria de 
Business Continuity Planning”, indica como processos chave num BCP: Plano de reinicialização de negócios, Gestão de crises, Plano 
de recuperação de TI, e Teste de emergência e de recuperação. 

INDEFERIDO 

58 A dependência entre atividades e os atrasos em cadeia (item d) fazem parte do conceito de caminho crítico. Entretanto, o conceito de 
caminho crítico é mais amplo, pois tarefas que não estão no caminho crítico podem ter dependências e também podem causar atrasos 
em cadeia, mas não necessariamente afetarão a data de término do projeto. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S26 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/ARQUIVO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 O recurso procede. ANULADA 
33 O recurso procede. Trocar gabarito de B 

para  A) 
60 O recurso procede. Trocar gabarito de B 

para  C) 
 
Cargo: S27 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Indeferido conforme o descrito no art. 37 da CF de 1988. INDEFERIDO 
23 Indeferido conforme o descrito no art. 37 da CF de 1988. INDEFERIDO 
24 Indeferido pela coerência da pergunta e das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, 

A.C.A..Introdução à Administração. 
INDEFERIDO 

26 Indeferido pela coerência da pergunta e das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, 
A.C.A..Introdução à Administração. 

INDEFERIDO 

29 Indeferido de acordo com o descrito em MAXIMIANO, A.C.A..Introdução à Administração. INDEFERIDO 
30 Indeferido de acordo com o descrito sobre a Teoria da Burocracia em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. INDEFERIDO 
35 Deferido de acordo com o descrito sobre o Ciclo PDCA em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. ANULADA 
38 Deferido de acordo com o descrito sobre a Teoria de Sistemas em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. ALTERAÇÃO PARA A 



39 Indeferido de acordo com o descrito sobre Eficiência e Eficácia em MAXIMIANO, A.C.A..Introdução à Administração. INDEFERIDO 
44 Indeferido de acordo com o descrito sobre o Diagrama de Pareto em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. INDEFERIDO 
47 Indeferido de acordo com o descrito em MAXIMIANO, A.C.A..Introdução à Administração. INDEFERIDO 
57 Deferido de acordo com o descrito sobre a BSC em MAXIMIANO, A.C.A..Teoria Geral da Administração. ALTERAÇÃO PARA C 

 
 
Cargo: S28 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO I - JORNALISMO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Resposta correta, como se verifica na página 163 do livro Guia para a edição jornalística, de Pereira Júnior. INDEFERIDO 
22 Procede o recurso. ANULADA 
24 Resposta correta segundo Nilson Lage, na obra Linguagem jornalística, página 74. INDEFERIDO 
25 Resposta correta, segundo Polistchuk & Trinta, na obra Teoria da comunicação, página 172. 

 
INDEFERIDO 

29 Resposta correta, conforme Heródoto Barbeiro em Mídia training, página12. INDEFERIDO 
39 Na obra A construção do livro, de Emanuel Araújo, há uma parte dedicada ao uso dos algarismos romanos, onde, na página 89, 

vemos: “ Os algarismos romanos não devem ser adotados nos nomes de acontecimentos históricos: Segunda Guerra Mundial, 
Terceira República, Segundo Reinado etc.” 

INDEFERIDO 

40 Resposta correta segundo Kovach & Rosenstiel, no livro Os elementos do jornalismo, página 141. INDEFERIDO 
48 Resposta correta, segundo, Heródoto Barbeiro, na obra Midia Training, página 17. INDEFERIDO 
49 Resposta correta segundo a obra Guia para a edição jornalística, de Pereira Júnior, nas páginas 56-58. INDEFERIDO 
56 Resposta correta de acordo com o livro Guia para a edição jornalística, de Pereira Júnior, nas páginas 162-163. INDEFERIDO 
57 Resposta correta, segundo Pereira Júnior, no livro Guia para a edição jornalística, nas páginas 166-167. INDEFERIDO 
58 Resposta correta, conforme Vera Íris Paternostro, em O texto na TV, página 132. INDEFERIDO 

 
Cargo: S29 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO II - DESIGNER GRÁFICO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
23 Resposta correta, segundo o Dicionário de comunicação, de Rabaça e Barbosa, página 44. INDEFERIDO 
28 Resposta correta de acordo com a obra Dicionário de comunicação, de Rabaça e Barbosa, página 72. INDEFERIDO 
30 Resposta correta, em conformidade com o Dicionário de comunicação, de Rabaça e Barbosa, página 74. INDEFERIDO 
32 Resposta correta, segundo o Dicionário de Comunicação de Rabaça e Barbosa, página 76. INDEFERIDO 
42 Resposta correta, segundo Criando sites com HTML de Samy Silva, página 67. INDEFERIDO 
47 O conceito de edição é suficientemente amplo para incluir esse tipo de trabalho. INDEFERIDO 
59 No exercício do cargo dentro da Dataprev, é necessário o conhecimento de arquivamento na editoração eletrônica – parte integrante 

do conteúdo programático em “softwares de editoração eletrônica”. 
INDEFERIDO 

 
Cargo: S30 - ANAL. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO III - DESIGNER  
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 Fontes Composite são um formato histórico, definido como o Type 0 da linguagem Postscript. Lambda Type não é um 

formato de fonte. 
INDEFERIDO 

23 A tag “ul” é definida pela W3C, e faz parte das definições normativas do padrão HTML, logo não é possível que seja proprietária. INDEFERIDO 
33 A utilização das unidades de bit é byte é central à utilização de diversos softwares de diagramação, editoração eletrônica e edição de 

imagens. 
INDEFERIDO 

35 Resposta correta, segundo O valor do Design – Guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico, página 170. INDEFERIDO 
37 O programa pressupõe conhecimentos de gerenciamento de sistemas de aprendizagem e seus fundamentos, encontráveis em 

diversas fontes bibliográficas. No caso, recorremos ao artigo Um LMS-Paradigmático para a Customização de Sistemas de 
Gerenciamento de Aprendizagem usando Objetos de Aprendizado, de autoria de Jorge L. Goñi e Luis A. Rivera, página 4. 

INDEFERIDO 



47 Impossível diagramar material gráfico adequadamente sem o conhecimento dos diferentes formatos de papel. INDEFERIDO 
50 Resposta correta, segundo, Richard Hollis, na obra Design gráfico – uma história concisa, nas páginas 3-4). INDEFERIDO 
52 Além de constar com essa redação no Dicionário de comunicação de Rabaça e Barbosa, página 757, é a única opção viável, dado o 

absurdo das alternativas. 
INDEFERIDO 

54 Resposta correta, segundo Rabaça e Barbosa, no Dicionário de comunicação, página 399.  INDEFERIDO 
 
Cargo: M31 - ASSIS. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/PRODUÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Programas e dados a serem processados podem estar, por exemplo, gravados em um CD ou em um DVD e não necessariamente em 

um disco rígido. 
INDEFERIDO 

22 A matéria faz parte do tópico “Fundamentos de Computação”, exigido no edital. INDEFERIDO 
25 O enunciado da questão pede que sejam exibidos SOMENTE os arquivos e pastas que contenham a extensão INI. 

A alternativa C (. INI) não está correta, pois poderá exibir arquivos e pastas com outras extensões, por exemplo: GERA.INI.EXE . 
INDEFERIDO 

26 Recurso sem argumentação. INDEFERIDO 
30 Recurso sem argumentação. INDEFERIDO 
37 A máscara “255.255.255.128” define uma sub-rede de 128 endereços IP. Um gateway com endereço IP “201.53.60.140” NUNCA 

estará na mesma sub-rede de um computador com endereço IP “201.53.60.2” ( 2+128=130 ) e em redes padrão ethernet, é obrigatório 
que o endereço IP do gateway faça parte da mesma sub-rede IP dos computadores que este gateway irá atender. 
O endereço IP do servidor DNS não precisa fazer parte da mesma sub-rede dos computadores que ele irá atender. 
Somente de posse dos dados informados no enunciado da questão, não é possível apontar qual é o dado errado, endereço IP, 
máscara de sub-rede ou gateway, restando apenas a alternativa C como correta. 

INDEFERIDO 

39 A alternativa correta, alternativa D, não afirma que em um ambiente de multiprogramação processos de diferentes programas 
NECESSARIAMENTE concorrem por uma única CPU. Mesmo em sistemas com mais de um processador pode haver, ou não, a 
concorrência por um deles. Portanto, segundo a filosofia de um ambiente de multiprogramação, a alternativa D está correta. 
Ambiente Monousuário: 

“O ambiente monousuário é o mais simples de todos, pois apenas um usuário está processando informação, não há concorrência de 
processos e o processamento sequencial ocorre de forma natural.” (Fedeli, R.D. Introdução à Ciência da Computação (2003, página 
12). 

INDEFERIDO 

40 Recurso sem argumentação. INDEFERIDO 
45 A matéria faz parte do tópico “Conceitos de Internet e Intranet”, exigido no edital. INDEFERIDO 
48 O objetivo da questão é verificar se o candidato possui conhecimentos mínimos sobre arquitetura de sistemas, necessários à operação 

de sistemas de informações automatizadas em ambiente de produção.   
INDEFERIDO 

50 Recurso sem argumentação. INDEFERIDO 
51 O conceito de processo refere-se ao ambiente de produção em TI contando, portanto, com o apoio do conjunto de máquinas, 

equipamentos e dispositivos, como fundamentais para a otimização do processo. 
INDEFERIDO 

 
Cargo: M32 - ASSIS. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/INFORMÁTICA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
21 Na montagem da prova, provavelmente, na fase de diagramação acreditamos ter ocorrido um erro de edição. A resposta correta seria:  

E) 15 cm , 30 cm , 1 m; 
ANULADA 

23 O solicitado foi o dispositivo utilizado para guiar os patch cables , não um elemento de organização ou facilitador. Como a própria 
tradução da palavra inglesa ring run, possa ser uma sugestão (“ Anel correr”)  

INDEFERIDO  

24 Lendo a Norma EIA/TIA 568 e ISOC/IEC 11801, o candidato deve atentar para a diferença nos  valores de impedância,  que são na 
categoria 4 (“impedância de 100 Ohms a 20 MHz.”) e na categoria 5 (“impedância de 100 Ohms a 100 MHz.”)  

INDEFERIDO  

32 Redes de Computadores e a Internet - James F. Kurose, entendimento da página do capítulo Quadro. = RIP (Routing Information 
Protocol)  

INDEFERIDO  

33 Na questão ao usarmos a palavra “sub-rede”, que nós leva a definição de endereçamento ip , com isso , afirmamos que a resposta 
correta é a letra E , para complemento da questão - Página 354 do “Hardware Curso completo 4º Edição – Gabriel Torres” 

INDEFERIDO  



34 Na montagem da prova, provavelmente, na fase de diagramação acreditamos ter ocorrido um erro de edição. O valor correto seria 127, 
ao invés de 12, conforme constava na opção.  

ANULADA 

36 A questão solicita qual processador seria compatível com a placa mãe, não sobre performance de processadores, com isso, dentre 
todas as opções apresentadas como resposta somente a “E” oferece um fabricante que contenha socket LGA 775, sendo a tecnologia 
Dual Core citada uma referência para a solução da questão.  

INDEFERIDO  

40 Não houve apresentação de recurso junto a Banca.  
41 A questão se refere a quais atribuições um bom antivírus deve possuir. Essas atribuições foram retiradas da Cert.br (“Centro de 

Estudos, resposta e tratamento de incidentes de segurança no Brasil”) que é a referência sobre assuntos de segurança no Brasil , que 
pode ser acessado via Web em <http://cartilha.cert.br/prevencao/sec3.html>.  

INDEFERIDO  

44 “pelo menos 15 GB de espaço disponível” e não 1,5 GB .  INDEFERIDO 
46 Página 123 do “Hardware Curso completo 4º Edição – Gabriel Torres”  INDEFERIDO  
48 Página 366 do “Hardware Curso completo 4º Edição – Gabriel Torres” Há especificação do número de bits, já é subentendida, pois 

convenciona-se para instruções 64 no barramento , pediríamos 133MHZ 2x , que não foi o caso nesta questão.  
INDEFERIDO  

49 Página 761 do “Hardware Curso completo 4º Edição – Gabriel Torres”  INDEFERIDO 
53 Mesmo não comentado para qual versão, apenas uma das alternativas atende ao solicitado no cabeçalho da questão.  INDEFERIDO  
54 Redes de Computadores Curso Completo – Gabrial Torres. Página 346 trata o assunto, a partir do momento que o equipamento tem a 

capacidade de analisar e tratar os pacotes , ele deixa de ser um elemento passivo na rede·  
INDEFERIDO 

57 A banca considera a pergunta básica em relação ao assunto pedido. INDEFERIDO  
 
Cargo: M33 - ASSIS. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/SUPRIMENTOS 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
22 A questão trata do assunto Ética e Responsabilidade e está fundamentada na pág. 16, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, 

de Anna Maris Pereira de Moraes. 
INDEFERIDO 

24 A questão trata do assunto estrutura organizacional e está fundamentada na pág. 38, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, 
de Anna Maris Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

27 A questão trata do assunto mudança organizacional e está fundamentada na pág. 48, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, 
de Anna Maris Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

36 A questão trata do assunto planejamento e estratégia e está fundamentada na pág. 76, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, 
de Anna Maris Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

40 A questão trata do assunto hierarquia e autoridade e está fundamentada na pág. 94, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, de 
Anna Maris Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

46 A questão trata do assunto controle e avaliação e está fundamentada na pág. 128, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, de 
Anna Maris Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

 
 
Cargo: M34 - ASSIS. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO/SUPORTE ADMINISTRATIVO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 

Questão Justificativa Resultado 
31 A questão trata do assunto estrutura organizacional e está fundamentada na pág. 93, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, de 

Anna Maris Pereira de Moraes. 
INDEFERIDO 

35 A questão trata do assunto hierarquia e está fundamentada na pág. 93, da obra Iniciação ao Estudo da Administração, de Anna Maris 
Pereira de Moraes. 

INDEFERIDO 

 


