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CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM                                    

COFEN 
 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

 (INFRARRELACIONADOS) 

 

            I 

      DOS RECURSOS 

 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, conforme disposto no 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010, com fundamento na Resolução 

COFEN – 361/2009 e na Constituição Federal. 
 

 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Inscrição  Nome Cargo 

132003683 Ana Paula Vieira Marques ADVOGADO 

132007243 Andrew Fernandes Farias ADVOGADO 

132000681 Antonio do Nascimento Costa ADVOGADO 

132003106 Aurelio Lemos Vidal de Negreiros ADVOGADO 

132006124 Bernardo Marinho Barcellos ADVOGADO 

132005151 Bruna Eustáquia Alves Vilar de Melo ADVOGADO 

132001707 Eduardo Mendes Sa ADVOGADO 

132000814 Felipe Pinto Bruno ADVOGADO 

132008430 Flávia Rodrigues Soares ADVOGADO 

132007230 Flávio Rios Fonseca ADVOGADO 

132009441 Frederico Nestor Carvalho Rosa ADVOGADO 

132004963 Ingrid Nígia Vieira da Silva ADVOGADO 

132006811 João Ricardo Augusto de Lima ADVOGADO 

132001775 José Leandro Teixeira Borba ADVOGADO 

132001646 Jussara Filardi da Silva ADVOGADO 

132009308 Kelly Cristina Santos Valgas ADVOGADO 

132004450 Leticia Fontes Guedes ADVOGADO 

132004727 Lígia Maria Teixeira Cabral ADVOGADO 

132000375 Liliane Pimentel Cavalcante Guedes ADVOGADO 

132007753 Luciana Alves de Sousa ADVOGADO 

132009721 Luiz Felipe Horowitz Lopes ADVOGADO 

132001829 Marcelo Mesquita ADVOGADO 

132002309 Marcelo Rômeu de Moraes Dantas ADVOGADO 

132007210 Marco Thúlio dos Santos ADVOGADO 

132004272 Marta Fernandes de Brito ADVOGADO 

132002779 Olsimary Fernandes Lira ADVOGADO 

132004779 Paulo da Gama - Rosa Cardoso Filho ADVOGADO 
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132000076 Paulo Henrique Moreira Campos ADVOGADO 

132009363 Rafael de Jesus Rocha ADVOGADO 

132006855 Raquel Barbosa Francisco de Souza ADVOGADO 

132007539 Renata Amancio Valente ADVOGADO 

132000245 Roberto Martins de Alencar Nogueira ADVOGADO 

132005086 Tereza Cristine Almeida Braga ADVOGADO 

132009307 Thiago Feran Freitas Araújo ADVOGADO 

132010352 Wanda Maria Pettinati Homem de Bittencourt ADVOGADO 

132003104 Ana Carolina Kleszcz de Carvalho ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132007898 Andressa Paulista de Oliveira ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132006057 Daniel Amaral Guerra ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132002957 Gustavo Figueiredo Merces ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132007588 Jefferson Lopes de Sousa ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132006428 Luiza Helena Gonçalves Caires ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132010222 Maria Clara Marques Fagundes ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132009283 Mônica Lucena Freire de Souza ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132007371 Nayara Lima Xavier ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132006022 Rafael Santiago de Rezende ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132004546 Samuel de Oliveira Silva ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132002560 Sheyla Cristina Ratis de Azevedo E Silva ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132004251 Tânia Carolina Nunes Machado Gonçalves ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

132005277 Amanda Ferreira Alves ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132002100 Carolina Menkes Reis ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132005968 Flaverlei Ananias da Silva ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132001715 Flora Brochado Maravalhas ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132003399 Gerd Calvão Ribeiro ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132003557 Jonathan Ferreira de Oliveira ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132005604 Luciano Gonzaga Peres ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132003133 Marise de Faria Fiuza ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132005307 Mayara Ramos de Matos Brito ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132003541 Silvana Ribeiro Tondato ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL II 

132004445 Adelaide Reinaldo Lisboa ANALISTA DE PESSOAL 

132004463 Alexandre Ferreira da Silva ANALISTA DE PESSOAL 

132002820 Aline Soares Pereira de Sousa De Oliveira ANALISTA DE PESSOAL 

132008879 Danilo Milagres Ruela ANALISTA DE PESSOAL 

132000561 Débora Joelma dos Santos Castro ANALISTA DE PESSOAL 

132001349 Érika Carvalho Barradas ANALISTA DE PESSOAL 

132003035 Evandro Sergio Martins Leite ANALISTA DE PESSOAL 

132002441 Gabriel de Araujo Spezia ANALISTA DE PESSOAL 

132009331 Isaac Jader Rodrigues ANALISTA DE PESSOAL 

132010220 Ivan Lucio Pinheiro Lima ANALISTA DE PESSOAL 

132007894 João Marcos Moura Costa ANALISTA DE PESSOAL 

132008424 Keyla Barbosa dos Santos ANALISTA DE PESSOAL 

132004808 Natália Latino Antezana ANALISTA DE PESSOAL 

132008124 Raphael de Sousa Brandão ANALISTA DE PESSOAL 

132010361 Regis Ribeiro de Oliveira ANALISTA DE PESSOAL 

132008544 Roan Nogueira Martins ANALISTA DE PESSOAL 

132003758 Sheilla da Silva Batista Cavalcanti ANALISTA DE PESSOAL 

132001999 Tania Mara Chaves Daldegan ANALISTA DE PESSOAL 

132008438 Vanusa Leite Correa ANALISTA DE PESSOAL 
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132007920 Zequiel Campos de Oliveira ANALISTA DE PESSOAL 

132008417 Alder Pinheiro Ramos ANALISTA DE SISTEMAS 

132008961 Eduardo Augusto Rodrigues Teodoro ANALISTA DE SISTEMAS 

132000744 Leandro Rangel Santos ANALISTA DE SISTEMAS 

132003435 Luiz Gustavo Lustosa Colombo ANALISTA DE SISTEMAS 

132010174 Philipe Augusto do Nascimento Martins ANALISTA DE SISTEMAS 

132008483 Ricardo de Oliveira Abu Hana ANALISTA DE SISTEMAS 

132008403 Vinicius Costa Ximenes ANALISTA DE SISTEMAS 

132006346 Anderson Ferreira da Silva ANALISTA DE SUPORTE 

132006832 Marcio Rogério Lucena da Silva ANALISTA DE SUPORTE 

132001078 Adriana Gaertner Marabuto Domingues BIBLIOTECÁRIO 

132002497 Angélica Marques Silva de Sousa BIBLIOTECÁRIO 

132007093 Henrique Sampaio Wense BIBLIOTECÁRIO 

132002283 Julio Cesar Pinto de Oliveira BIBLIOTECÁRIO 

132007794 Mônia Zoraima Câmara Magalhães BIBLIOTECÁRIO 

132006017 Renata Lima Guedes Peixoto BIBLIOTECÁRIO 

132000169 Sérgio de Albuquerque Cabral BIBLIOTECÁRIO 

132007325 Talita Mendes Lins Martins BIBLIOTECÁRIO 

132005976 Alexandre Oliveira Gomes CONTADOR 

132002243 Aline Cristina Alves Basílio CONTADOR 

132000404 Ana Paula Rodrigues da Silva Poeck CONTADOR 

132008573 Antonio Carlos Assis da Silva CONTADOR 

132002531 Bruno Borges Pinto CONTADOR 

132007340 Claudia Teixeira Menezes Ali CONTADOR 

132000097 Daniele Muniz de Oliveira Silva CONTADOR 

132002285 Edson Guimaraes Passos CONTADOR 

132008202 Eduardo da Silva Pereira CONTADOR 

132006352 Ernandes Almeida da Silva CONTADOR 

132009201 Fernanda Tercetti Nunes Pereira CONTADOR 

132000338 Gabriel Lobão de Queiroz CONTADOR 

132010093 Ivan Nunes de Queiroz CONTADOR 

132002908 Jessé Silva Esteves CONTADOR 

132005504 Julio Cesar Goncalves de Miranda CONTADOR 

132002998 Leandro de Oliveira Cruz CONTADOR 

132001556 Lilian Bengard Mosquera Navarro CONTADOR 

132007418 Lucas da Silva Bernardino CONTADOR 

132007274 Marcos Celio Biage CONTADOR 

132000851 Maria Barbara Damiana Teixeira Santos CONTADOR 

132002855 Mariana da Silveira Cavalcanti Sales CONTADOR 

132008927 Maurício Ramos Pereira CONTADOR 

132004108 Mylena de Jesus Souza De Castro CONTADOR 

132006090 Rafael Batista Pereira CONTADOR 

132004916 Rafael Cordeiro Brandão CONTADOR 

132006948 Rodrigo Moreira Azevedo Araujo CONTADOR 

132004085 Tiago Pires Maranhão CONTADOR 

132005978 Cleverson de Freitas ENGENHEIRO CIVIL 

132002195 Fabricio Aparecido de Queiroz ENGENHEIRO CIVIL 

132001667 Isaias de Santana Silva ENGENHEIRO CIVIL 

132009071 Pedro Luiz da Silva Neto ENGENHEIRO CIVIL 

132010027 Adriana de Araújo Alves TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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132000122 Alan Silva Bispo TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009788 Alex Lustosa Elvas de Sousa TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132003861 Aline Menezes Pereira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132003593 Ana Carolina Mendes Araujo Vieira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132010137 Ana Cláudia Rodrigues de Alencar TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132006075 Anderson José de Aquino TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004237 Andre Luis Brandizzi Bengaly TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000950 André Luiz de Castro TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007901 Andressa Paulista de Oliveira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002870 Andreza Luiza de Almeida TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007195 Anna Paula da Silva Coelho TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007196 Bárbara Dias Marinho Guedes TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009570 Bernardo Berga Calixto TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004027 Bruna Jamilli Pinheiro de Oliveira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004067 Bruna Martins Xavier TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005651 Carlos Henrique Silva TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132003086 Christiane Batista Couras TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000228 Cleberson Carvalho Teixeira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009149 Cristiane da Cunha Ribeiro TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002650 Daniela Francisca Santos Figueiroa Moretti TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000180 Eduardo Augusto Lourenço Freitas TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132008130 Elder Vieira Os Santos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001566 Erika Morimoto TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002513 Fabio Albuquerque Cruz TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001640 Fábio Cavalcanti Vitalino TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007287 Fernanda Mendes Moraes TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132003472 Gustavo Fernando Ricieri de Oliveira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001884 Jessica Ferreira dos Santos Miranda TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004175 João Paulo Moreira dos Santos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007946 Jose Manoel Machado Farias Neto TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132006197 Julio Cesar Teixeira da Silva TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000224 Karen Schmidt de Camargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132010123 Larissa Faria Margoto TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001886 Lauro Henrique Pinto Sousa Junior TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000654 Leonora Ferreira Cária de Morais TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001664 Leyland Galletti de Melo TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007412 Lívia Santos Amorim TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000223 Lorena de Lima Cordeiro TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132008820 Luciane Rissato TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005635 Luis Antonio Delgado de Abreu Vasconcelos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004096 Luiz Guilherme Eifler da Cunha Vasconcellos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001376 Marcos Paulo de Oliveira Santos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007402 Marcus Vinicius Rodrigues de Vasconcelos  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005308 Mayara Ramos de Matos Brito TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004853 Michelle Maria de Souza Lopes TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132010178 Miguel Lima Nobre TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000158 Nanci Irma Santiago TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005370 Osmar Francisco dos Santos Júnior  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009999 Paula Alves da Costa TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001123 Paulo Henrique Silverio TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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132004895 Pedro Paulo Silva Pereira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000670 Rayanne Soares TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009895 Renan Esteves de Souza TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000526 Roberta Coelho dos Santos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005589 Roberta Wilbert Emmel TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002433 Ronaldo Freire Ramos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132006079 Samyra Mara Coelho Caxito TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000175 Stefani Tassiana Silva TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132000605 Stella Maris Proske TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002769 Talita Ribeiro Lima TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132001351 Tatiana Cristina de Oliveira TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132006885 Taymã Batista Rodriguez TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009081 Thamirys Suellen Soares Rodrigues TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132008415 Thiago de Sousa Lima TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132003276 Thiago Mendes Rodrigues TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132005375 Thiago Saldanha Carneiro Costa TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132010010 Ulysses Sant´ana Guimarães TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132002278 Vania Soares Sabino Gomes TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132007334 Victor Athie Pimentel TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132004566 Weslley Diego Santos Marrocos TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

132009510 Davi Luiz Vieira TÉCNICO DE SUPORTE 

132003527 Gilson Teixeira da Silva TÉCNICO DE SUPORTE 

132006015 Heitor Ribeiro Farias TÉCNICO DE SUPORTE 

132007805 Matheus Henrique Silva Patrocinio TÉCNICO DE SUPORTE 

132001239 Renato Antonio Costa Tavares TÉCNICO DE SUPORTE 

132008527 Conceição Aparecida Gomes da Silva TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

132002108 Denilson de Araújo Alves TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

132006561 Eberson Monteiro de Souza TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

132007140 Sebastião Biano da Silva TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

132000518 Tatiane Rodrigues da Silva TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

132005018 Vanessa Rodrigues de Albuquerque TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, 

coincidentes para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo 

objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade 

do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 

CARGO: Advogado 
 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO ANULADA 

Questão anulada. A palavra “não” foi equivocadamente colocada no enunciado da questão, 

havendo, portanto, mais de uma alternativa de resposta. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A semelhança entre as alternativas B e E não influenciam na interpretação da afirmativa 

apresentada, visto que o gabarito que atende corretamente ao objetivo da questão é a alternativa 

D. 

 

QUESTÃO 08  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

O profissional de que trata a Lei nº. 8967, de 28 de dezembro de 1994, é o Atendente de 

Enfermagem, logo, é a alternativa correta de resposta da referida questão. 

Referência bibliográfica: Lei nº. 8967, de 28 de dezembro de 1994, que altera a redação do 

parágrafo único do art. 23 da Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986.  

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Primeiro, porque o conteúdo exigido na questão consta no edital, dentro do tema “Serviços 

Públicos” e é sabido que a Lei nº. 8987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. Segundo, porque 

as alternativas A, B, C e D estão de acordo, respectivamente com os artigos 3º, §1º, 6º, 7º-A e 

10 da referida lei e a alínea “e” é frontalmente contrária ao §3º da mesma. Por fim, insurgem-se 

os recorrentes contra a alternativa D. Como já afirmado, ela está em consonância com o art. 10. 

De qualquer sorte, vale dizer que os recorrentes fazem equivocada interpretação da referida 

norma legal, referindo-se às teorias da Imprevisão e do Fato do Princípio. Com efeito, os 

argumentos não merecem prosperar. Como explica Carvalho Filho, “o fundamento da teoria da 

imprevisão é o princípio da cláusula rebus sic standibus, segundo o qual o contrato deve ser 

cumprido desde que presentes as mesmas condições existentes no cenário dentro do qual foi o 

pacto ajustado.” (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. 

Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 203). Ora, a alternativa D justamente afirma que 

“sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o equilíbrio 
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econômico-financeiro”. Ora, presentes as mesmas condições está mantido o equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Os recorrentes concordam que a alternativa D está equivocada, mas argumentam, em apertada 

síntese, que a partir da vigência do art. 202 do Código Civil, a interpretação cabível é no sentido 

de que o prazo prescricional passou a ser de três anos e que, portanto, a alternativa A também 

estaria equivocada. Citaram decisão do Superior Tribunal de Justiça e doutrina que entendem 

aplicável à espécie. Com a devida vênia, os argumentos não merecem prosperar. A 

Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade e a norma em vigor é o Decreto nº.  

20190/1932 que determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo o e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual 

se originarem”. Contrariamente a isso há apenas precedentes que não são vinculativos. Apenas a 

Súmula Vinculante teria esse condão. Exceto a assertiva D, todas as outras estão de acordo com 

o referido decreto. Portanto, a alternativa D é a única incorreta. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

As afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão de acordo, respectivamente, com os artigos 1º, 5º, 35 da Lei nº. 

8987/95. A única equivocada é a 2, já que a permissão de serviço público é a delegação, a título 

precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente “a 

pessoa física ou jurídica” que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 

(art. 2º). A permissão não se dá exclusivamente para pessoa jurídica, como constava da 

alternativa. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

A única alternativa incorreta é a “a”, considerando que no direito brasileiro para a solução de 

conflitos, especialmente em se tratando de Direito Administrativo, adota-se o sistema de 

dualidade de jurisdição ou sistema francês. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de 

Direito Administrativo. 21ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009). Insurgem-se 

contra as alternativas D e E. A alternativa D está de acordo com o inciso LXXVIII, do art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil e a alternativa E está de acordo com o 

enunciado de Súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Argumentam os recorrentes que todas as alternativas estão corretas, considerando o art. 55 da 

Lei 8666/93. Sem razão. Inobstante o artigo indicar as cláusulas que são necessárias em todo 
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contrato, no seu inciso VI, estabelece as garantidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas. Se garantias podem não ser exigidas, não se trata de cláusula obrigatória. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

As alternativas constam do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, cujo caput 

foi reproduzido no comando da questão. As alternativas A, B, C e E estão de acordo, 

respectivamente, com os incisos XXVI, XXVII, XXX e XXXVI. Apenas a alternativa D é que 

está em desacordo com o inciso XXV, já que só há indenização se houver dano. 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO ANULADA 

Todas as alternativas estão de acordo com o art. 150 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, inviabilizando com isso a marcação da alternativa pretendida. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Dentro dos pontos “conceito”, “negócio” e “ato jurídico” pode-se exigir que o candidato tenha 

conhecimento do tema cobrado na questão. O conhecimento do tema capacidade e 

personalidade é exigido na questão relativa aos negócios e atos jurídicos. 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO ANULADA 

O conteúdo abordado na questão não se encontrava previsto no edital. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Como afirmado pelo próprio recorrente há diferença entre pedido alternativo e sucessivo. A 

alternativa D dá o conceito de pedido sucessivo (art. 289), mas nomeia tal possibilidade de 

pedido alternativo. Aí está o equívoco da alternativa, que a fez resposta para a questão, por estar 

incorreta. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Com efeito a alternativa B é a única que está de acordo com o art. 868 da CLT. Aduzem os 

recorrentes que a alternativa D também está correta. Entretanto, ela não complementa o 

enunciado da questão, já que exige a conjugação das circunstâncias indicadas nos artigos 869 a 

870 da CLT. 
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QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Primeiro, porque a matéria consta do edital, já que pertencente à CLT e constituindo 

pressuposto para o entendimento do restante da matéria. Segundo, porque a supressão da 

palavra “especial”, na afirmativa II não tem o condão de alterar o sentido da frase. 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO ANULADA 

A alternativa C afronta o artigo 487 da CLT e a alternativa A é inconstitucional, já que afronta o 

inciso XXI, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

A doutrina majoritária entende que a natureza da sentença é constitutiva. (Ramos, André Luiz 

Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. 2ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 623) 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Insurgem-se os recorrentes contra o gabarito preliminar invocando diversos argumentos do 

Código Civil e da Lei de Falências, mas sem razão os recorrentes. Explica-se. Trata-se de 

falência de uma Sociedade Limitada (Otabol Ltda). Em tal caso, conforme determinado pelo 

artigo 82 da Lei nº. 11101/2005, a responsabilidade pessoal dos sócios será apurada no próprio 

juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para 

cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. O 

artigo em questão é claro e se refere aos sócios com responsabilidade limitada. Os argumentos 

recursais confundem a pessoa do devedor (falido) e a pessoa dos sócios. Na questão atacada, o 

falido é a pessoa jurídica (Otabol Ltda).  Apenas os sócios com responsabilidade ilimitada têm a 

sua falência decretada quando há a decretação da falência da pessoa jurídica (art. 81). A questão 

tratava de sócios com responsabilidade limitada, e em tal caso eles não são o devedor falido. 

Eles não têm sua falência decretada. Os artigos que fundamentam os recursos (103, 108, 110) 

são todos de aplicação para o falido, que no caso é a Otabol Ltda.  

 

QUESTÃO 42 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Considerando os principais conjuntos numéricos: os naturais, os inteiros e os racionais, 

verificamos que não existem números naturais nem inteiros distintos, cujo o produto seja igual a 

1. Assim, as alternativas A, B, C e E são descartadas. Já a afirmativa D, é facilmente 

comprovada com o produto de (2) . (1/2) = 1, no qual o produto de dois números distintos 

racionais é igual a 1.  
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QUESTÃO 44 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Para se negar o fato de que todas as canecas estejam quentes é necessário garantir que pelo 

menos uma delas está fria. Assim, a alternativa correta é a B, “alguma caneca está fria”. 

 

QUESTÃO 48 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

A argumentação do candidato de que a COP não pode ser considerada uma Conferência da 

ONU já que é realizada pelas partes que a envolvem não se justifica, como fica bem evidente, 

inclusive no endereço eletrônico apresentado por este para se fundamentar onde se lê o tema “O 

caminho das Conferências das Nações Unidas sobre Clima” e se torna mais contundente no 

texto que se apresenta a seguir:   

Em 1994, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

entrou em vigor e, a partir do ano seguinte, seus signatários – denominados de 

Partes – passaram a se reunir anualmente para discutir sobre a sua aplicação e 

funcionamento. Portanto, esses encontros são chamados de Conferência das 

Partes (COP), que é o órgão supremo da convenção. 

Em 2010, a 16ª Conferência das Partes (COP 16) será em Cancún, no México, 

de 29 de novembro a 10 de dezembro. Na ocasião, os 192 países signatários 

terão como objetivo concluir o processo estabelecido em Bali, em 2007, 

chamado “mapa do caminho” (BAP – Bali Road Map), que deveria ter sido 

fechado em Copenhague, na COP 15, no ano passado. Não se espera em 

Cancún a conclusão de um acordo legalmente vinculante, mas um pacote de 

decisões que cubram os dois trilhos, o da Convenção e o do Protocolo de Kyoto. 

São fatos de amplo conhecimento de que a Conferência surpreendeu por chegar ao final com a 

criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de Kyoto para além de 2012, como se 

atestam endereços eletrônicos de grande credibilidade como o Portal Folha on-line e o Correio 

do Brasil com as seguintes citações a seguir extraídas das principais agências de notícias do 

planeta, como a Associated Press: 

A Conferência da ONU sobre o Clima, a COP-16, terminou em Cancún, no 

México, na madrugada deste sábado, de uma forma inesperada. Contra a 

expectativa de que não haveria anúncios relevantes ao final do encontro, foram 

firmadas duas decisões: a criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de 

Kyoto para além de 2012, quando expira o tratado.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-

na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml 

A Conferência da ONU sobre o Clima, a COP-16, terminou em Cancún, no 

México, na madrugada deste sábado de uma forma inesperada. Contra a 

expectativa de que não haveria anúncios relevantes ao final do encontro, foram 

firmadas duas decisões: a criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de 

Quioto para além de 2012, quando expira o tratado. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml
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http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-

voto-contra-da-bolivia/195762/ 

 

QUESTÃO 49 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Como os próprios candidatos atestam em seus recursos, a Floresta Amazônica não ocupa mais 

de 50% do território brasileiro o que torna a afirmativa D incorreta, portanto, aquela que deve 

ser marcada na questão já que esta solicitava em seu enunciado que fosse marcada a exceção, 

entre as afirmativas corretas, acerca da vegetação brasileira. A fundamentação pode ser 

encontrada no endereço virtual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169 

No que tange às pradarias, a informação de que é “excelente para o desenvolvimento da 

agricultura e principalmente da pecuária bovina semi-extensiva” pode ser atestada em diversos 

endereços eletrônicos como os destacados a seguir: 

 http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/pradarias.htm 

 http://brasilgeografia.blogspot.com/2007/10/formaes-herbceas-campos-ou-pradarias.html 

 http://www.dicio.com.br/pradaria/ 

 http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/campos_pampas.htm 

Já a informação de que a Mata Atlântica é a mais devastada das florestas brasileiras pode ser 

atestada em várias publicações e leva em consideração não somente o restante de vegetação 

remanescente, mas também sua abrangência, níveis de interferências sociais e econômicas, além 

de sua importância para o ecossistema geral de um país, envolvendo um número maior de 

habitantes e regiões atingidos por seu desmatamento.  

 http://www.apremavi.org.br/mata-atlantica 

 http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/biomas/mata_atlantica.html 

 http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm 

 

QUESTÃO 50 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso, se baseia em uma matéria jornalística que informa que o índice de homicídio 

diminuiu no Rio, que não contradiz com a informação apresentada na questão, que se baseia em 

dados concretos formulados com base em levantamento bastante divulgado sobre a organização 

não-governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conforme consta nos endereços 

eletrônicos a seguir: 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,rio-e-o-estado-que-mais-cortou-gastos-com-

seguranca-aponta-estudo,653504,0.htm 

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/12/14/rio-de-janeiro-roraima-registraram-reducao-nos-

gastos-em-seguranca-publica-entre-2008-2009-923280713.asp 

 

 

 

 

 

http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-voto-contra-da-bolivia/195762/
http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-voto-contra-da-bolivia/195762/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/pradarias.htm
http://brasilgeografia.blogspot.com/2007/10/formaes-herbceas-campos-ou-pradarias.html
http://www.dicio.com.br/pradaria/
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/campos_pampas.htm
http://www.apremavi.org.br/mata-atlantica
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/biomas/mata_atlantica.html
http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,rio-e-o-estado-que-mais-cortou-gastos-com-seguranca-aponta-estudo,653504,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,rio-e-o-estado-que-mais-cortou-gastos-com-seguranca-aponta-estudo,653504,0.htm
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/12/14/rio-de-janeiro-roraima-registraram-reducao-nos-gastos-em-seguranca-publica-entre-2008-2009-923280713.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/12/14/rio-de-janeiro-roraima-registraram-reducao-nos-gastos-em-seguranca-publica-entre-2008-2009-923280713.asp
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QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O enunciado da questão contém a ressalva de se ter que considerar a tradução do vocábulo 

Wireless – “sem fio”. A pergunta é a oposição entre o vocábulo “sem fio” e a declaração que 

consta da frase “optamos por vivermos atados uns aos outros”. Constitui um exemplo claro de 

“paradoxo”, pois há uma oposição de ideias. Não há no enunciado uma metonímia, visto que 

Wireless é um vocábulo e não marca de um produto como requisito básico para um dos 

exemplos de metonímia (marca pelo produto). Também não há a possibilidade de constituir 

uma catacrese porque se considerou a oposição entre “sem fio” e “vivermos atados uns aos 

outros”, expresso explicitamente no enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo. 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO ANULADA 

A palavra “tecido” também pode substituir o termo “tramado”. Portanto, mais de uma 

alternativa de resposta atende ao enunciado da questão, motivo pelo qual fica a mesma anulada. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso é improcedente, pois está claro que o “cérebro” aciona os comandos através da força 

do pensamento. A alternativa em que não há relação entre o pronome destacado e a expressão 

anunciada entre parênteses é a C, pois o pronome relativo se refere à palavra “pensamento”. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Segundo os gramáticos Luiz Antonio Sacconi, Domingos Paschoal Cegalla, Evanildo Bechara, 

Pasquale Cipro Neto, dentre outros, “crase é o nome que se dá à fusão , à contração de dois  

sons iguais, mais usualmente, os AA. Acento grave (`) é o sinal que indica essa fusão, ou seja, é 

o acento indicador da crase.” Nessa questão, o sinal gráfico empregado é o “acento grave”, 

indicando o fenômeno da crase. 

 

 

 

 



 13 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

O artigo 17 da Resolução COFEN nº 370/2010 não possui parágrafo único, incisos ou alíneas. 

De acordo com as alíneas I e IV do Art.7º da referida Resolução, está impedido de atuar no 

processo o membro do Plenário ou da Comissão de Instrução que ele próprio, seu cônjuge, 

parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, seja parte ou 

interessado no feito, inclusive quando litigante com qualquer das partes em processo judicial ou 

administrativo; como também, seja cônjuge ou tenha relação de parentesco por vínculo de 

consanguinidade ou afinidade em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de defensor, de 

perito, de funcionário do Conselho que já tenha atuado no processo ou daqueles que tiverem 

realizado a averiguação prévia.  

Logo, os itens I e IV da questão proposta, assim como os itens II, III e V são verdadeiros. 

Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem – Resolução COFEN nº 370, de 03 de 

novembro de 2010. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

As afirmativas contidas nas alternativas da questão não têm como função definir de forma 

global ou abrangente a comunicação descendente centrífuga, mas apresentar adequadamente 

uma característica desta, como está claramente exposto na opção D, bem como explicitamente 

impresso no livro Comunicação Empresarial/Comunicação Institucional, de Gaudêncio 

Torquato (Summus, 1986) citado pelos candidatos em seu recurso (“As informações enviadas 

traduzem, essencialmente, os objetivos, políticas, diretrizes, normas, procedimentos e princípios 

orientadores necessários ao funcionamento da empresa” – pag.64). A comunicação descendente 

centrífuga, como o próprio nome já explicita, diz respeito a uma política de informação 

direcional que sai da cúpula para a base, portanto, não há o objetivo de integração de ações e 

políticas, mas da sinalização das ações ou políticas que deverão ser adotadas pelos setores sob a 

orientação ou determinação da direção, conforme definição de Torquato (“este tipo de 

comunicação direcional refere-se ao processo de transmissão de informações da cúpula para a 

base” – pag.64).  

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Com base no livro “Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação”, organizado por Jorge 

Duarte e Antonio Barros, baseou-se no artigo “O uso da Internet” de Eloi Juniti Yamaoka que 

discorre sobre a utilização da rede como fonte de pesquisa descrevendo os sistemas de busca na 

web como “sistemas de busca os serviços, as ferramentas e os softwares criados com o objetivo 

de prover os usuários de meios para localizar informações na web”. O autor informa que “há 

duas abordagens básicas de sistemas de busca na web: diretórios e mecanismos de busca. Os 

diretórios surgiram logo no início da web. Com o rápido crescimento e a dificuldade em manter 

atualizadas manualmente as listas com endereços e páginas, surgiram os mecanismos de busca, 

que automatizaram a descoberta e a indexação das páginas”. O autor explica ainda que 
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diretórios “são listas de assuntos organizados em categorias, geralmente com uma estrutura 

hierárquica (árvore)”. E exemplifica entre os diretórios o „cadê‟, „aonde‟, „britannica‟ e 

„Yahoo‟. Em seu trabalho, afirma ser mecanismos de busca os programas, também conhecidos 

como programas de busca, mecanismo de procura, ferramenta de busca, que possui quatro 

funções básicas, a saber: “o robô que localiza os documentos, também conhecido como spider, 

agente, crawler, worm; o indexador que extrai informações dos documentos e armazena-as em 

um banco de dados; uma interface com o usuário; e o motor de busca quer realiza a pesquisa do 

conteúdo desejado no banco de dados”. Yamaoka ainda afirma que “nestes mecanismos o 

resultado de uma busca é classificado e apresentado por um método conhecido como 

“relevância”. Cada mecanismo de busca utiliza método próprio de classificação”.   Entre os 

mecanismos de busca destacados na obra estão „AltaVista‟, „Google‟ e „Todobr‟. São utilizadas 

as referências de diversos autores da área no trabalho, como Michael Bergman, Theodore 

Roszak, Kit Sims Taylor, Cris Sherman, etc.  

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Em relação aos recursos 52374 e 52593, a questão está inserida no conteúdo programático do 

edital 001/2010, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen – no Anexo I (...), referente ao 

conteúdo programático, onde pode se constatar nos temas cobrados para conhecimentos 

específicos do cargo de Analista de Comunicação Social I o tema “Preparação e Execução de 

Eventos” no qual a questão se insere perfeitamente, sendo, além disso, contextualizada a área de 

trabalho pretendida – um conselho de classe.  

Já o recurso 52750, embora apresente informação discordante no que se refere ao gabarito da 

questão, fica prejudicado em face de estar carente de fundamentação(...), enquanto a Banca se 

baseia para a realização desta, no livro “Manual de Organização de Eventos”, de Luiz Carlos 

Zanella (editora Atlas, 2008). 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

A informação contida na alternativa B foi extraída do livro “Manual de Organização de 

Eventos”, de Luiz Carlos Zanella (editora Atlas, 2008), onde se lê na página 320 que “em atos 

oficiais, os discursos são proferidos pelos titulares dos cargos na ordem inversa da hierarquia 

dos presentes”. Não há no recurso, fundamentação comprobatória de sua contra-argumentação, 

como determina o edital, tornando-se inviáveis as afirmações apresentadas em seu recurso. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

(...) Mauro Wolf, e sua obra “Teoria da Comunicação”, encontramos a afirmação de que “a 

idéia de massa é elemento fundamental da teoria hipodérmica e implica o isolamento físico 

(normativo) dos indivíduos”. Vale ressaltar que a afirmação contida na alternativa C diz 

respeito à função dos meios de comunicação de massa na sociedade e não sobre a importância 

deste socialmente.    
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

A palavra “menos” na alternativa C torna-a a exceção. Quando o autor Philip Lesly cita no livro 

Os Fundamentos de Relações Públicas e da Comunicação que “Ao prover os meios para 

ajustes, as relações públicas tornam ações arbitrárias ou coercitivas, menos viáveis”, ele quer 

dizer que o RP tem condições de minimizar os problemas, já que dentro das suas tarefas ele 

pode criar e gerenciar ações para que diminuam os atritos entre as diversas partes, e que 

decisões, tomadas somente pela vontade e de forma impositiva, podem ser amenizadas com as 

ações das relações públicas, mas não sanadas por completo, pois para isto outros fatores que vão 

além das ações de RP estão inseridos.  

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso 52640 se refere à parte do plano estratégico de comunicação organizacional, que está 

contido na fase maior, a do planejamento de comunicação, solicitado na questão. Para tanto é 

preciso diferenciar plano e planejamento: segundo o autor Horácio M. de Carvalho, citado no 

livro Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, de Maria Margarida 

Kroling Kunsh, “o planejamento é um processo sistematizado, sendo o plano, o programa e o 

projeto documentos [deste processo]”. O recurso menciona corretamente sobre as fases do 

plano, mas não do planejamento, o que foi solicitado na questão 39. O recurso 53016 afirma não 

ser possível estabelecer uma ordem correta sem nenhum embasamento ou exatidão no 

apontamento da falha que o candidato acredita existir na questão que foi totalmente revisada 

pela Banca e encontra-se totalmente correta. 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO ANULADA 

Há uma inconsistência nas opções de respostas que tornam as duas alternativas (D e E) 

passíveis de serem marcadas, por isso, a questão deve ser anulada. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Quanto ao recurso 52603, não há dúvidas de que há realmente maneiras cuidadosas de se enviar 

brindes à redação, quando estes se refiram à tenham a ver com a informação divulgada e não 

seja algo de valor abusivo que possa gerar algum tipo de constrangimento. No entanto, esta 

prática não pode ser definida como uma ação constante nas assessorias e, principalmente, não 

pode ser qualificada como geradora de bons espaços nos veículos de comunicação de massa, 

como está claramente definida na afirmativa D. É de se concordar com as afirmações dos 

autores citados de que o brinde pode vir a ser usado e se bem utilizado se tornará bem aceito, o 

que não pode ser tido como aceitar como correta a utilização dos brindes como um instrumento 

de utilização constante e gerador de espaços na mídia; seria desqualificar os profissionais do 

setor e seu comprometimento com a notícia e a sociedade. Como define Cícero Romão Resende 
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Araújo, no artigo “Estratégias de Relacionamento com a Mídia”, inserido na obra “Gestão 

Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas”, de Margarida Maria 

Krohling Kunsh, (Difusão editora, 2008) “o objetivo do press kit é ampliar as alternativas da 

construção de uma matéria mais completa, sendo ele utilizado geralmente em encontros dos 

representantes da organização assessorada com a imprensa” (pág. 97).    

Ao evidenciar no enunciado o trabalho de assessoria de comunicação, (...) a Banca entende que 

dentro da Assessoria de Comunicação se encontra a Assessoria de Imprensa e que as exigências 

atuais de mercado ao profissional de comunicação unem as diversas áreas de uma assessoria de 

comunicação (assessoria de imprensa, publicidade, relações públicas), assim como vem 

claramente impresso no Manual de Assessoria de Imprensa, quarta edição realizada pela 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) que define: 

O segmento cresceu e os jornalistas em assessorias passaram a exercer 

atividades multimídias (utilizando recursos do jornal, da televisão, rádio, 

Internet...). Hoje, a tendência do mercado de trabalho sugere a atuação com 

outros setores, desenvolvendo um processo de comunicação integrada.  

Esse novo comportamento é fruto da própria transformação da sociedade que 

exige o amadurecimento de nossas organizações e impõe que se dê satisfação 

aos seus vários públicos e à comunidade em geral. A evolução também 

impulsiona o jornalista a buscar qualificação e competência para agir com 

sucesso num segmento cada vez mais competitivo. Esse profissional deve se 

superar e dominar conhecimentos sobre outras áreas e, principalmente, deve 

conhecer tudo sobre todos os meios de comunicação.  

O antigo modelo de assessor de imprensa já não sobrevive. Atualmente as 

fronteiras do corporativismo estão se rompendo, dando espaço a uma atuação 

mais abrangente. O universo do jornalista é a comunicação em seus inúmeros 

segmentos e esta mudança de perfil desperta análise e discussão entre a 

categoria.  

Resultado de deliberação do ENJAC – Encontro Nacional dos Jornalistas em 

Assessoria de Comunicação, realizado em maio  

de 1999, em Belo Horizonte, o agora “Manual dos Jornalistas em Assessoria de 

Comunicação” reafirma a tradição de ser a expressão de um trabalho coletivo. 

Seu conteúdo traz a valiosa colaboração de colegas de todo o País. Esperamos 

que esta quarta versão do Manual seja o ponto de partida para uma articulação 

mais abrangente e estimuladora da unicidade de ações no segmento de assessoria 

e que inicie uma fase de maior valorização e visibilidade dos profissionais de 

comunicação. 

Inclusive, vale ressaltar que não há neste Manual nenhuma afirmação de que a função de porta-

voz deva ser exercida por um jornalista. (...) Portanto, esta discussão, que nem cabe neste caso 

específico, é muito controversa e não permite a nenhum profissional da área de comunicação 

determinar ainda como uma verdade absoluta tão crença. No que tange a atuação do porta-voz, 

o recurso 52377 não atentou para o fato de que a afirmativa não dizia que um assessor de 

comunicação não pode ser porta-voz, mas sim que recomenda-se a Assessoria de Comunicação 
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o treinamento de pessoas da empresa – executivos, diretores, especialistas – qualificadas e 

treinadas (pela assessoria de comunicação) para atender as demandas. Esta afirmação pode ser 

conferida em obras clássicas da comunicação brasileira, como Mário Rosa, nos livros “A Era do 

Escândalo” e “Síndrome de Aquiles” e Cícero Romão no livro Gestão Estratégica em 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas, organizado por Margarida Kunsh, onde 

afirma que “a imprensa deseja ver e ouvir aquele que tem o poder de decisão... A formação de 

porta-vozes, assim, é elemento essencial em momentos tanto de boas quanto de más notícias. Se 

não cabe, geralmente, ao assessor falar em nome da empresa, está em seu rol de 

responsabilidades a qualificação dos executivos para a aparição pública”. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

 A questão referida tratava do tema comunicação digital; (...), portanto, a sigla SMS expressa na 

alternativa E não poderia se referir ao Microsoft Systems Management Server, por se tratar este 

de um programa de computador para gerenciamento de sistema desenvolvido pela Microsolf 

para o gerenciamento de grandes grupos de sistemas baseados no Microsoft Windows. Portanto, 

não se contextualiza a esta questão, que apresentou em todas as suas opções ferramentas típicas 

da comunicação digital, como o SMS (Short Message Service). Vale ressaltar inclusive que os 

próprios autores da área de comunicação tratam a ferramenta por sua sigla, como encontramos 

na obra “Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas”, de 

Margarida Kunsh (editora Difusão, 2008), no artigo “Comunicação Digital e seus Usos 

Institucionais”, de Elizabeth Saad Corrêa, várias citações a esta mídia através de sua 

abreviatura.  

No entanto, a afirmação da alternativa B encontra várias dissonâncias acadêmicas como bem 

apresentaram os candidatos em seus recursos 52841 e 53036. A afirmação de que o “website é 

tradicionalmente utilizado para o relacionamento com o meio externo com canais diferenciados 

de informação e interatividade limitada ao “fale conosco” e enquetes”, foi fundamentada com 

base no livro “Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas”, 

organizado por Margarida Maria Krohling Kunsh, (editora Difusão, 2008), onde na página 182, 

Elisabeth Saad Corrêa, faz esta afirmação no artigo “Comunicação Digital e seus usos 

Institucionais”. No entanto, vários autores citados pelos candidatos em seus recursos, como 

Mônica Moura, Murugesan e Genige, discordam da afirmativa com a exposição de outras 

formas de interação em websites que devem ser consideradas e aceitas. Por tudo isso, a Banca 

orienta a anulação desta questão. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A questão encontra embasada na obra “Imagem empresarial” de Roberto Castro Neves, (editora 

Mauad, 1998), onde ele afirma na página 163 que “a comunicação informal é muito veloz” e 

segue sua argumentação afirmando que o contraboato é a solução para o combate deste, 

portanto, “o melhor antídoto para a comunicação informal é a comunicação formal através de 

todos os seus veículos, ou pela combinação deles”. Desta forma, o autor acredita ser a 
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comunicação informal gerenciável, como acredita o candidato responsável pelo recurso 

52379. A discordância deste e do responsável pelo recurso 52664 com a questão encontra-se na 

afirmação de Castro Neves em sua obra citada acima de que uma “das forças do boato é a 

repetição. Para funcionar, o desmentido deve ser também repetitivo”. Como os candidatos 

autores dos recursos não apresentaram fundamentação para suas discordâncias optamos por 

manter o posicionamento em prol da publicação de Castro Neves que é referência já 

reconhecida no país.  Já o recurso 53036 apresenta informações que contradizem o autor, que 

segundo o candidato vem de uma fonte bibliográfica, mas não a especifica (nem a obra e nem 

os autores). Para sanar quaisquer dúvidas, a Banca apresenta outra publicação de grande 

importância que é a obra “Planejamento de Relações públicas na Comunicação Integrada” de 

Margarida Maria Krohling Kunsh que na página 82 afirma que a comunicação informal “é uma 

forma mais rápida de atender a demandas mais urgentes e instáveis”, ou seja, além de ratificar a 

afirmação de que é uma comunicação ágil sinaliza para o fato de ser gerenciável, já que deve 

ser utilizada para “demandas mais urgentes e instáveis”. Ela deixa mais claro seu pensamento 

ao afirmar que a „comunicação informal, em nossa opinião, tem de ser canalizada para o lado 

construtivo, ajudando as organizações a buscar respostas muito mais rápidas para as inquietudes 

ambientais e facilitando o convívio e a gestão das pessoas com vistas em uma administração 

participativa”.  

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

O publieditorial, como explica Wilson Bueno, na obra “Comunicação Empresarial no Brasil: 

uma leitura crítica” (editora Mojoara,2007) “se constitui numa mensagem publicitária, portanto, 

paga, que tem a cara de reportagem, de matéria jornalística. Ele tem como objetivo integrar-se 

perfeitamente ao veículo em que está inserido de modo a não ser percebido como publicidade e, 

portanto, agregar credibilidade que os textos jornalísticos (evidentemente, publicados em 

veículos de prestígio) costumem ter”. Portanto, a alternativa B está correta ao afirmar que “ele 

se apresenta como uma matéria jornalística, mas, na verdade, é uma publicidade, portanto, 

paga”. A alternativa E não pode ser considerada correta, pois afirma que “se configura em 

abuso financeiro devido à utilização dos editoriais de veículos consagrados para expor 

informações de interesse exclusivo da organização”. Ora, se trata de uma publicidade 

disfarçada, essa, portanto, tem um anunciante, por isso, não se pode afirmar que o interesse é 

exclusivo da organização. É desta, que recebe pela publicação e do anunciante que paga para 

que o publieditorial seja publicado. Desta forma, a afirmativa E fica inconsistente. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso extrapola os limites de exigência da questão que pedia apenas que a identificação de 

qual era a opção que se enquadrava numa entrevista rito, fato inquestionável, expresso no 

próprio, ao afirmar, com base em Thais de Mendonça Jorge, no livro Manual do Foca – guia de 

sobrevivência para jornalistas” que esta se “caracteriza por frases respondidas por jogadores de 

futebol e de outros esportes, pelas misses, atores ganhadores de Oscar, etc”. Ou seja, nada mais 
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é do que registrar as palavras decisivas após uma grande conquista, um momento de 

consagração ou vitória, como está descrita na classificação de entrevista por Edgar Morin, na 

obra “A entrevista nas ciências sociais, no rádio e na televisão”. Não é cabível, pois, analisar se 

o conteúdo das informações são importantes ou não, mas apenas se a conceituação de entrevista 

rito se adequa à afirmativa expressa no gabarito. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

Os recursos apresentados fogem ao escopo da questão fundamentando posicionamentos 

adversos do objetivo desta que era de apresentar as divisões já estabelecidas na área, elaborada 

com base em autores de comunicação organizacional que versam sobre o tema da comunicação 

integrada, como Margarida Kunsh (divide a comunicação integrada em comunicação 

administrativa - interna, comunicação mercadológica - marketing e comunicação institucional - 

relações públicas no livro “Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas”) e Roberto Castro Neves (divide a comunicação integrada em comunicação de 

marketing, comunicação institucional e comunicação interna na obra “Imagem Empresarial”).  

 

QUESTÃO 41 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

x + y + z = 25 

x + y = 16 

y + z = 14 
 

16 + z = 25 

z = 9 
 

y + z = 14 

y + 9 = 14 

y = 5 
 

x + y = 16 

x + 5 = 16 

x = 11 

Modelos de 4 bocas: x + z = 11+ 9 = 20     

Portanto, a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 42 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

15 + 60% de 15 = 15 + 9 = 24 dias  

18 de junho  24 dias = 25 de maio 

 

Portanto, a solução da questão confirma o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 44 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Os conjuntos dados apresentam os seguintes números inteiros: 

M = {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}  

P = {9, 10, 11, 12, 13, 14} 

M ∩ N = {4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N ∩ P = {9, 10, 11} 

(M ∩ N)   (N ∩ P) = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} 

 

Assim a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 46 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

O recurso não apresenta argumentação suficiente ou fundamentação adequada que nos permite 

avaliar a questão sob o ângulo de uma possível anulação. O fato de não haver uma 

complementação sobre que tipo de emissão será controlada pelo decreto presidencial não 

desqualifica a afirmativa que tinha como ponto principal o fato do Brasil entrar para o seleto 

grupo de países, que se obrigam a controlar a emissão de gases poluentes (facilmente dedutível 

se interpretarmos o enunciado no ângulo da preservação ambiental, já que o tema da questão era 

este). O que se considera na informação apresentada é a amplitude do ato comemorado pelos 

ambientalistas e autoridades internacionais engajados na defesa e preservação do meio 

ambiente, como atestamos nos links a seguir: 

 http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-
absoluto-de-co2.shtml 

 

 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/12/101210_emissoes_eric_pu.shtml 
 

 http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-
das-emissoes/ 

 

QUESTÃO 49 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

O recurso desconsidera princípios fundamentais da democracia, da liberdade de expressão e da 

importância do jornalismo investigativo que no decorrer de nossa história vem colocando em 

xeque regimes políticos, potências econômicas, grandes líderes, entre outros, cumprindo seu 

papel social de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. 

Não é concebível nessa seara realizar discussões éticas, legais ou subjetivas. Mas mas da 

mesma forma não se pode menosprezar sua importância e revolucionária atuação geradora de 

grande impacto político internacional envolvendo a relação diplomática de grandes potências e 

abalando as estruturas de segurança pública dos principais países do mundo, como os EUA.   

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-absoluto-de-co2.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-absoluto-de-co2.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/12/101210_emissoes_eric_pu.shtml
http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-das-emissoes/
http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-das-emissoes/
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CARGO: Analista de Comunicação Social II 
 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Antítese é uma oposição de palavras: claro/escuro – noite / dia. 

Paradoxo é uma oposição de ideias – a ideia colocada pela autora de vivermos atados se opõe à 

imagem de ser esse “atamento” sem fios. O enunciado da questão a ressalva de se ter que 

considerar a tradução do vocábulo Wireless – “sem fio”. A pergunta é a oposição entre o 

“vocábulo” “sem fio” e a declaração que consta da frase “optamos por vivermos atados uns aos 

outros”. Constitui um exemplo claro de paradoxo, pois há uma oposição de ideias. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo.  

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

O texto “Deus em off”, não traz alternativas semelhantes nessa questão. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Essa questão só possui uma resposta correta .  A única alternativa em que não há relação entre o 

pronome destacado e a expressão anunciada entre parênteses é a C, pois o pronome relativo 

“que” se refere á palavra “pensamento”.  

Na alternativa “B” está claro que o “cérebro” é que aciona os comandos através da força do 

pensamento. 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO ANULADA 

Nessa questão, alguns gramáticos tais como Luiz Antonio Sacconi e Domingos Paschoal 

Cegalla “pluralizam somente o último elemento quando se tratar de verbos iguais ou palavras 

repetidas” mas, outros gramáticos como Evanildo Bechara, Pasquale e Ulisses  pluralizam os 

dois elementos. Disso resulta a possibilidade de mais de uma resposta, motivo pelo qual fica 

anulada a questão. 
 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

O recurso apresenta-se contraditório, pois ao mesmo tempo em que afirma que o texto em 

questão tem caráter “expositivo-argumentativo” diz que “o autor não quer nos convencer de 

nada”. O enunciado da questão é claro em seu objetivo: “De acordo com as características 
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textuais é correto afirmar que, predominantemente, o texto pode ser considerado de natureza:” 

A palavra “predominantemente” estabelece que embora o texto possa ter características textuais 

diversas, irá apresentar certos traços textuais que irão predominar, ou seja, prevalecer, no texto 

possibilitando que o mesmo possa ser classificado como tal. “Para uma maior compreensão do 

problema da distinção entre gêneros e tipos textuais sem grande complicação técnica, atende-se 

para a definição que permite entender as diferenças com certa facilidade. Essa distinção é 

fundamental em todo o trabalho com a produção e a compreensão textual. Entre os autores que 

defendem uma posição similar à aqui exposta estão Douglas Biber (1988), John Swales (1990), 

Jean Michel Adam (1990), Jean Paul Bronckart (1999). Vejamos aqui uma breve definição: 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida pela 

natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 

lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas 

como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Um elemento central na organização 

de textos narrativos é a sequência temporal. Já no caso de textos descritivos predominam as 

sequências de localização. Os textos expositivos apresentam o predomínio de sequências analí-

ticas ou então explicitamente explicativas. Os textos argumentativos se dão pelo predomínio de 

sequências contrastivas explícitas. Por fim, os textos injuntivos apresentam o predomínio de 

sequências imperativas.” (Gêneros textuais 1: definição e funcionalidade, Luiz Antônio 

Marcuschi) 

A argumentação visa, sobretudo a convencer, persuadir ou influenciar o leitor ou ouvinte. Na 

argumentação, além de expressar o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de 

determinado assunto; externando nossa opinião sobre o que é ou nos parece ser, procuramos 

principalmente formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está 

conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade. (Comunicação em prosa moderna – 

Othon M. Garcia) Cada afirmação do autor, dada por ele como verdade, e acompanhada de 

apresentação de razões, em face da evidência das provas (fatos, exemplos, testemunhos, etc.) e à 

luz de um raciocínio coerente e consistente constituem o texto em análise predominantemente 

argumentativo. A seguir, apenas alguns trechos como exemplo: 

“Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera casualidade.” 

“Em todos, a língua desempenha um papel preponderante, seja em sua forma oral, seja através 

de seu código substitutivo escrito. E, através dela, o contato com um mundo que nos cerca é 

permanentemente atualizado.” 

“Nas grandes civilizações, a língua é o suporte de uma dinâmica social, que compromete, não 

só as relações diárias entre os membros da comunidade, como também uma atividade 

intelectual, que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida 

cultural, científica ou literária.” 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

As conjunções coordenativas (algumas das quais ligam também palavras ou grupo de palavras – 

sintagmas – e não apenas orações) relacionam ideias ou pensamentos com um grau de 

travamento sintático por assim dizer mais frouxo do que o das subordinativas. “E” e “nem” (= e 

não) são as mais típicas das conjunções. Sua função precípua é juntar ou aproximar palavras ou 

orações da mesma natureza e função. São conjunções de adição ou de aproximação; daí, o nome 

de aditivas (ou aproximativas, denominação adotada no Brasil até certa época). (Comunicação 

em prosa moderna – Othon M. Garcia) O recorrente justifica seus argumentos alterando o texto 

original, desta forma, compromete sua análise, já que a conjunção apresentada no texto é “e” e 

não “portanto”. 

“Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera casualidade. Desde que 

nascemos, um mundo de signos linguísticos nos cerca e suas inúmeras possibilidades 

comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que, pela imitação e 

associação, começamos a formular nossas mensagens. E toda a nossa vida em sociedade supõe 

um problema de intercâmbio e comunicação que se realiza fundamentalmente pela língua, o 

meio mais comum de que dispomos para tal.” 

     As conjunções conclusivas (logo, pois, portanto) entrosam orações de tal modo que aquilo 

que se afirma na segunda é a consequência ou conclusão (resultado, efeito) do que se declara na 

primeira: “Penso, logo existo.” “Ouviste a advertência; trata, portanto (ou pois), de acautelar-

te.”  

     É certo que a conjunção “e”pode equivaler a “mas” entre outros, tendo valor adversativo e 

assim poderia ser classificada. Para a Nomenclatura Gramatical Brasileira, no entanto, vale a 

forma. (Gramática da Língua Portuguesa – Pasquale & Ulisses) 

     No texto em questão transcrito anteriormente, é claro o acréscimo da informação, a oração 

“toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação...” é uma 

informação nova, coerente sim com o assunto anterior, mas de forma alguma uma conclusão 

posposta ao mesmo. O parágrafo tem início com uma afirmativa  seguida da argumentação que 

procura comprovar a tese defendida. O período iniciado pela conjunção “e” dá continuidade à 

argumentação que defende a ideia presente no início do parágrafo. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

A questão trata especificamente do lead integral que, segundo Mário Erbolato, na obra 

“Técnicas em Codificação em Jornalismo” (Editora Ática, 1991) contém todos os elementos da 

notícia, transmitindo o conhecimento exato e completo do fato, portanto, não há possibilidade 

de ser uma introdução resumida da notícia, como acredita o candidato em seu recurso.   

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Embora esteja incorretamente no espaço destinado a recursos para a questão 39, este, diz 

respeito à questão 36, portanto, será respondido nesta. 
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A alternativa E afirma que todas as propagandas comerciais de tabaco e bebidas alcoólicas 

devem conter advertência sobre os malefícios decorrentes de seu consumo. A palavra “dever”, 

no dicionário Aurélio, também pode ser utilizada como probabilidade, possibilidade, portanto, a 

afirmativa não expressa a informação de que todas estas propagandas tenham obrigatoriamente 

que ter esta advertência, mas há probabilidade ou possibilidade de terem.  

 

QUESTÃO 49 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A questão em seu enunciado fala de uma ação relevante para a sociedade moderna e seus 

diversos problemas na área de saúde e que passou por grande exposição recente com a decisão 

da Justiça Federal do Brasil em respaldar os médicos que optarem por não prolongar a vida de 

doentes terminais sem chances de cura – ortotanásia – cujas famílias concordem com a opção. 

Neste caso específico, menciona-se um paciente que não terá auxílio de aparelhos e 

medicamentos médicos para permanecer vivo. A eutanásia, por sua vez, é uma prática sem 

amparo legal no Brasil “pelo qual se busca abreviar sem dor ou sofrimento a vida dum enfermo 

incurável ou terminal” (Dicionário Aurélio), ou seja, nesta prática, não permitida no Brasil, é 

efetuada uma ação para dar fim à vida do paciente. Não deve ser confundida tais práticas. Ao 

dizer que a eutanásia “é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por 

afecção incurável que produz dores intoleráveis” (Dicionário Houaiss), afirma-se uma prática 

que implica numa ação para dar fim ao sofrimento e a vida do paciente, enquanto a ortotanásia é 

uma opção de não prolongamento da vida do paciente, o que implica na não interferência de 

medicamentos ou aparelhos que possam fazer com que o paciente permaneça vivo por mais 

tempo. Portanto, a questão, para ser assinalada corretamente, exigia entendimento interpretativo 

do enunciado, (...), pois fala de algo que se tornou legítimo (a eutanásia não é), que se baseia na 

não ação em relação à manutenção da vida do paciente (a eutanásia se baseia numa ação para 

finalizar a vida do paciente) e que foi amplamente divulgada em diversos veículos de 

comunicação brasileiros, como atestamos abaixo: 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml 

 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php 
 http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-

COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html 

 

 

 

CARGO: Analista de Pessoal 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

A conversa que Sócrates teve com um dos figurões intelectuais da época certamente tem ligação 

com a cruzada do famoso filósofo contra a falsa sabedoria humana, isso não pode negar. (...) 

Igualmente, (...) não se pode negar é que “As conclusões que impulsionaram a cruzada pessoal 

de Sócrates contra a falsa sabedoria humana foram motivadas por um elogio divino”, pois tudo 

aconteceu depois que Sócrates soube das palavras do oráculo. Este fato gerou todos os outros. A 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
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conversa não foi um fato isolado, sem motivação. Ela foi consequência da determinação de 

Sócrates de colocar à prova a conclusão a que ele chegou de que “sábio é aquele que tem 

consciência da própria ignorância”, que por sua vez está ligada ao fato de ele ter descoberto 

que o oráculo de Delfos havia dito não haver na Grécia alguém mais sábio que ele. Sócrates 

poderia ter tido outras motivações para a sua cruzada, mas, segundo o texto, o que desencadeou 

todos os fatos que o levaram a realizar tal cruzada tem sua origem no elogio divino. Assim 

sendo, pode-se dizer que a afirmativa I registra uma ideia presente no texto.  

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

As três expressões destacadas no enunciado da questão são exemplos de conotação. As 

expressões em sentido próprio teriam como significado: 1.ª: que tem espinhos, 2.ª: invólucro 

exterior de vários órgãos vegetais e 3.ª: separar os fios ou fibras de; desenredar (pôs-se a d. o 

fumo na mão). (Fontes: Dicionários Aurélio e Houaiss). 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO ANULADA 

Questão anulada. A palavra “não” foi equivocadamente colocada no enunciado da questão, 

havendo, portanto, mais de uma alternativa de resposta. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A semelhança entre as alternativas B e E não influenciam na interpretação da afirmativa 

apresentada, visto que o gabarito que atende corretamente ao objetivo da questão é a alternativa 

D. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Na alternativa A, o termo “isso” retoma o que foi dito anteriormente. Também na alternativa B, 

o pronome “ele” retoma o termo “Sócrates”. Na alternativa D, a palavra “disso” retoma o que se 

diz a respeito de Sócrates. Na opção E, o termo “que” retoma a palavra “respostas”, 

“destrinchava as respostas que (as quais respostas) lhe eram dadas”. 

Somente na alternativa C o termo sublinhado não retoma um termo ou uma ideia antecedente. 

De fato, o pronome “eu” é sujeito nas duas orações, mas isso não significa dizer que o termo 

“que” o esteja retomando. Pode ter causado confusão o fato de tanto o sujeito da primeira 

oração quanto o da segunda estarem implícitos na desinência verbal. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Os autores Lacombe, Francisco e Heilborn, Gilberto – Administração – Princípios e Tendências 

– 2ª edição – Editora Saraiva – 2008, - pág. 81 afirmam que: 

“A departamentalização funcional, ou por função ou propósito, consiste em agrupar num 

mesmo órgão as atividades afins, ou de mesma natureza, também ditas de mesma especialidade. 
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Assim, coloca-se num mesmo órgão todas as atividades relacionadas à contabilidade, em 

outro todas as relacionadas a pessoal, num terceiro todas as que dizem respeito a vendas e assim 

sucessivamente. É o critério mais extensamente empregado e está presente em quase todas as 

empresas em algum nível hierárquico da sua estrutura organizacional”. 

Maximiano, Antonio Cesar Amaru, em seu livro Introdução à Administração – 6ª edição – 

Editora Atlas – São Paulo – 2004, reitera com o seguinte comentário: 

“O administrador principal tem pleno controle dos destinos da organização e segurança de que 

as atividades se orientam para a missão. É muito fácil atribuir, localizar e cobrar 

responsabilidades dentro de uma estrutura onde a divisão de tarefas é cristalina.” 

Assim, a departamentalização funcional direciona a organização para o cumprimento de sua 

visão e não a estreita, conforme mencionado na alternativa E. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A autora Anna Maris Pereira, em – Introdução à Administração – Editora Pearson – 2ª edição – 

pág. 18, esclarece sobre algumas manifestações da responsabilidade social, conforme a seguir: 

“... As empresas serão chamadas para prestar contas de suas ações e, se elas voluntariamente 

não buscarem satisfazer a responsabilidade social, a sociedade as forçará a fazê-lo.” 

O exercício da responsabilidade social e o desempenho organizacional manifestam-se no que 

alguns críticos chamam de “crise ética”. Como toda decisão empresarial tem um componente 

ético, os administradores eficazes devem acrescentar os preceitos da ética ao comportamento 

organizacional. O resultado não pode ser o ponto principal e sim uma consequência, o 

direcionamento é de se estabelecer estratégias e programas para incrementar atitudes éticas e 

socialmente responsáveis. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Considerando as afirmações da autora Anna Maris Pereira, em – Introdução à Administração – 

Editora Pearson – 2ª edição – pág. 16, com relação ao item III a autora destaca que: 

“As decisões éticas são guiadas pelos valores preservados e adotados pelas pessoas. Valores são 

princípios determinantes do pensamento e da conduta INDIVIDUAL e organizacional que 

integram a cultura da organização. A ética é constituída por um sistema de regras que 

expressam a importância dos valores.” Assim, o comportamento individual reflete diretamente 

na ética organizacional. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Ancorados na autora Anna Maris Pereira, em – Introdução à Administração – Editora Pearson – 

2ª edição – pág. 171, que tece esclarecimentos acerca do Planejamento Estratégico como a 

seguir descrito: 

1º Determinação dos objetivos empresariais: Inicialmente, é necessário definir a situação atual, 

pois saber qual a posição real da organização é de fundamental importância para o 
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estabelecimento de objetivos a alcançar. Essa etapa inicial inclui a avaliação e o exame 

diagnóstico da capacidade administrativa interna da empresa, identificando seus pontos fortes e 

fracos, sua competência essencial e, também, os desafios externos (ameaças e oportunidades). 

Essas observações podem ser consolidadas em um parecer com conclusões sobre cada um dos 

aspectos avaliados e sugestões para ação futura. Somente então é possível estabelecer objetivos 

e discriminar as metas que contribuíram para sua consecução. 

2º Análise das condições ambientais: As organizações como sistemas abertos são afetadas por e 

afetam seus ambientes externos, nos quais se situam as forças relevantes, ou seja, os fatores em 

que os administradores devem prestar atenção para auxiliar suas organizações a competir e 

sobreviver. 

3º Análise das condições organizacionais: É a análise das condições internas da empresa. 

Envolve o processo pelo qual se examinam os recursos financeiros e contábeis, mercadológicos, 

produtivos e humanos de toda a empresa como fatores conjuntos, para verificar com quais 

elementos se pode contar. As relativas forças e fraquezas da organização são identificadas para 

explorar eficazmente as oportunidades e minimizar as ameaças e coações advindas do ambiente. 

4º Formulação de alternativas estratégicas: Partindo dos objetivos empresariais já formulados e 

analisando as oportunidades e ameaças ambientais externas, bem como as potencialidades e 

vulnerabilidades organizacionais internas, a administração está pronta para definir ou redefinir 

as alternativas estratégicas quanto à ação futura. 

5º Elaboração do planejamento estratégico: Assim que a estratégia for determinada, ela deverá 

ser implementada, ou seja, incorporada às operações cotidianas da organização. Mesmo a 

estratégia mais sofisticada e criativa não beneficiará a organização, a menos que seja 

implementada com eficácia. Quer seja ou não registrada em um plano estratégico formal e 

detalhado, a estratégia deve ser traduzida em planos operacionais apropriados. 

6º Implementação do planejamento estratégico por meio dos planejamentos tático e operacional: 

É importante ressaltar que as metas e os objetivos anteriormente definidos são apenas intenções, 

até que os planos de ação sejam traçados. Um plano de ação pode ser definido como a etapa 

específica necessária para atingir uma meta ou objetivo. Segundo a autora anteriormente citada, 

a questão encontra-se correta. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Os autores Francisco LACOMBE e Gilberto HEILBORN – Administração – Princípios e 

Tendências – 2ª Edição – Editora Saraiva – 2008. pág. 352, esclarece que: 

“Pesquisas de James M. Kouzes e Barry Z. Posner mostraram que o que as pessoas mais 

buscam e admiram em um líder são honestidade, competência, ser inspirador e olhar para o 

futuro. As principais características apontadas por William Pollard para um líder que sabe servir 

são reconhecer o valor e a dignidade das pessoas; comprometer-se com os projetos; ouvir e 

aprender com os liderados; fazer as coisas acontecerem, iniciando as ações e, em alguns casos, 

saber criar os desequilíbrios para manter a vitalidade da organização; fazer as coisas 

acontecerem por meio dos outros, sendo generosos na delegação de autoridade e promover a 

diversidade, reconhecendo que as diferenças das pessoas fortalecem o grupo. 
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Pelo exposto fica reiterada a integridade da questão. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Embasados pelos autores: Francisco LACOMBE e Gilberto HEILBORN – Administração – 

Princípios e Tendências – 2ª Edição – Editora Saraiva – 2008. pág. 350 e 354, comentaremos as 

alternativas da respectiva questão: 

a) Os líderes são natos, não feitos. (Errado) 

Anteriormente, considerava-se a liderança uma qualidade nata de algumas pessoas e 

quem não a possuía teria que se contentar em ser eternamente liderado. Hoje se sabe que, 

embora alguns tenham de fato qualidades natas de liderança, é possível treinar a maioria 

das pessoas para exercerem lideranças dentro de determinados contextos. Os cursos 

nesse sentido procuram identificar o estilo pessoal de cada um e ensinar como ele deve 

agir para conseguir liderar e não apenas chefiar os subordinados. 

As pessoas nascem com algumas características de personalidade: algumas são mais 

dominantes que outras; umas gostam mais de matemática do que de poesia. Apesar dessas 

disposições natas poderem ser compensadas com treinamento, é difícil alterar inclinações 

profundas. Assim, o mais importante atributo para liderança é o desejo de liderar, é 

querer ser líder. Habilidades e competências gerenciais podem ser desenvolvidas nas 

pessoas, mas a paixão para liderar uma organização não. 

b) Os líderes são carismáticos. (Errado) 

“Alguns o são, a maioria não é”. A característica que define um líder carismático é sua 

capacidade de seduzir, ter uma personalidade enormemente atrativa com a qual consegue 

atrair os demais membros do grupo. 

c) O líder controla, dirige, impulsiona e manipula seus subordinados. (Errado) 

Os líderes conseguem traduzir intenções em realidade alinhando as energias da 

organização com metas atrativas e motivadoras. Não é papel do líder manipular seus 

subordinados. 

d) A liderança existe apenas na cúpula da organização. (Errado) 

A liderança existe em todos os níveis da organização. 

e) Líderes são aprendizes perpétuos. (Correta) 

A aprendizagem é o combustível essencial para o líder. O aprendizado constante é a fonte 

de energia que mantém a liderança acesa, que faz surgir o entendimento, novas ideias e 

desafios. Além de si próprio, o líder estimula também os seguidores a aprenderem. 

Pelo exposto, e de acordo com os autores, concluímos que a questão está correta. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

O candidato aponta como resposta correta da questão a alternativa A, entretanto a correta e 

assim divulgada foi a letra B. O aumento de efetivo (alternativa A) destaca o erro destes fatores 

de vez que a questão faz menção a conceito de qualidade. Conclui-se que qualidade e 

produtividade são fatores preponderantes.  
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

De acordo com o autor Mello, Carlos Henrique Pereira – Gestão da Qualidade – Editora 

Pearson – São Paulo – 2010 – pág. 78 tem-se: 

a) ISO 9000: explica os fundamentos e apresenta a terminologia dos sistemas. 

b) ISO 9001: apresenta os requisitos para um sistema de gestão de qualidade e sua 

certificação, e é a única que emite o certificado. 

c) ISO 9002: incorporada. 

d) ISO 11000: incorporada 

e) ISO 14000: refere-se a gestão ambiental  

A família de Normas ISO 9000 é o resultado do consenso internacional alcançado em matéria 

do bom funcionamento das práticas de gestão. O objetivo principal dessas normas é o de 

oferecer às organizações uma série de diretrizes onde se indica em que consiste, na prática, um 

sistema de qualidade. A família ISO 14000 aborda vários aspectos relacionados com a gestão do 

meio ambiente. Formam uma ferramenta de gestão para permitir que uma organização de 

qualquer tipo e tamanho controle os efeitos no meio ambiente de suas atividades, produtos e 

serviços. ISO 9000 e ISO 14000 constituem duas famílias de normas dentre as mais de 11000 

normas internacionais publicadas pela ISO desde 1947. 

Assim, a única alternativa em que a norma emite o certificado de qualidade é a ISO 9001. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

De acordo com o autor Francisco LACOMBE e Gilberto HEILBORN – Administração – 

Princípios e Tendências – 2ª Edição – Editora Saraiva – 2008. pág. 282, um aspecto importante 

da administração salarial é seu impacto nos resultados. Como salários não podem ser reduzidos, 

é preciso administrá-los com cuidado. Não adianta pagar mal e ter baixa produtividade, pois isto 

aumenta o custo da mão-de-obra, mas não adianta imaginar que apenas o aumento salarial será 

o fator decisivo para aumentar a produtividade. O autor se ancora em Jeffrey Pfeffer e, também 

baseado nele analisaremos as alternativas: 

a) Incentivos individuais de remuneração aumentam o desempenho: (Errado) 

Na maioria dos casos, incentivos individuais diminuem o desempenho, desencorajando o 

espírito de equipe e priorizando o curto prazo. 

b) As pessoas trabalham por dinheiro. (Errado) 

As pessoas trabalham não só por dinheiro, mas para dar um sentido às suas vidas. É 

impossível “comprar” os empregados se eles não gostarem do trabalho. 

c) Valor da remuneração e o custo da mão-de-obra são a mesma coisa. (Errado) 

Não é verdade. O custo da remuneração não considera a produtividade, enquanto o custo da 

mão-de-obra é função dela. 

d) Na atualidade o baixo custo da mão-de-obra é um fator importante e sustentável de 

competitividade. (Errado) 
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É preferível obter vantagens competitivas por meio da qualidade, serviço ao cliente, 

inovações, liderança tecnológica, processos, etc. 

e) É impossível “comprar” os empregados se eles não gostarem do trabalho. (Correta) 

Como já dito anteriormente os autores compartilham que do conceito que as pessoas 

trabalham não só por dinheiro, mas para dar um sentido às suas vidas. 

Pelo exposto, podemos afirmar que a questão está correta, não havendo nada recorrente. 

 

QUESTÃO 42 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Considerando os principais conjuntos como: os naturais, os inteiros e os racionais, verificamos 

que não existem números naturais, nem inteiros distintos, cujo o produto é igual a 1, assim as 

alternativas A, B, C, e E são descartadas. Já a afirmativa D é facilmente comprovada com o 

produto de (2) . (1/2) = 1, no qual o produto de dois números distintos racionais é igual a 1.  

 

QUESTÃO 44 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Para se negar o fato de que todas as canecas estejam quentes é necessário garantir que pelo 

menos uma delas está fria. Assim, a alternativa correta é a B, “alguma caneca está fria”. 

 

 

 

CARGO: Analista de Sistemas 
 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo. (...) 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso é improcedente, pois está claro que o “cérebro” aciona os comandos através da força 

do pensamento. A alternativa em que não há relação entre o pronome destacado e a expressão 

anunciada entre parênteses é a C, pois o pronome relativo se refere à palavra pensamento. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO ANULADA 

Recurso procedente. Os métodos PUT e POST apresentam semelhanças em suas funções 

(Redes de computadores – Andrew S. Tanembaum). 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A opção D (Saturação de recursos devido excesso de quadros de difusão) trata-se de um 

problema relacionado à camada de Enlace e os demais problemas são da camada de rede. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

JPA (Java Persistence API), é uma API padrão do Java para persistência que deve ser 

implementada por frameworks que queiram seguir o padrão Java. Plataformas paralelas ao 

padrão Java podem ser implementadas no JPA (Java Persistence API). 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Com referência em Paul Deitel / Harvey Deitel (Java Como Programar 8ª Edição), a sintaxe 

válida para aplicações com comunicação com base de dados em Oracle é: 

jdbc:oracle:thin:@nomeDoHost:númeroDaPorta/nomeDoBancoDeDados 

As demais sintaxes da questão são inválidas. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

A norma de cabeamento estruturado EIA/TIA 568A está profundamente relacionada aos 

fundamentos de telecomunicações – Redes Locais, Infraestrutura de sistemas de cabeamento 

estruturado. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

As questões foram embasadas no descritivo do aplicativo de backup do Sistema Operacional 

Windows. 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO ANULADA 

A referida questão não deveria apresentar a condição EXCETO, pois as Dynamic IP Address, 

Static IP Address e PPPoE são válidas configuração de para roteadores wireless padrão IEEE 

802.11g. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Twofish é um algoritmo criado por Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David 

Wagner, Chris Hall e Niels Ferguson. O seu esquema de cifragem consiste em tratar a 

mensagem em blocos de 128 bits, utilizando chaves de tamanhos variáveis, podendo ser de 128, 

192 ou 256bits. A fim de aumentar a segurança, ele realiza 16 iterações durante a criptografia. 

O grande ponto favorável à segurança é que não existem chaves fracas para esse algoritmo, 
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como embasado pela literatura de Tanenbaum (Redes de computadores – página 798) onde 

são apresentadas as vulnerabilidades das demais alternativas da questão.  

Uma consideração do protocolo WEP: Os principais defeitos do protocolo de segurança Wired 

Equivalent Privacy são os que seguem a dimensão do vector de iniciação é demasiado curta, a 

união do vector de iniciação e da chave de encriptação não é boa e, sobretudo, o mecanismo de 

encriptação RC4 apresenta chaves fracas. Os dois primeiros defeitos permitem a desencriptação 

dos pacotes sem conhecer a chave de encriptação. As chaves fracas do RC4 permitem chegar à 

chave de encriptação – para isso, basta escutar suficientemente o tráfego. Encontram-se assim 

várias chaves fracas para atacar. Este defeito é utilizado pelos softwares de cracking (Aisnort e 

Wepcrack, entre outros) disponíveis na Web. O WEP possui ainda outra falha de peso – o 

sistema de autenticação por pacotes. Como se baseia numa assinatura do pacote por 

segmentação linear, é fácil deduzir um pacote forjado partindo de um pacote encriptado e bem 

formado. 

 

QUESTÃO 46 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

(...) Afirmar que uma informação está parcialmente correta não a torna subjetiva, já que 

parcialmente correta significa que ela tem informações corretas e informações incorretas, ou 

que ela não se encontra totalmente precisa, o que pode ser possível se fazer sem perder a 

objetividade e fundamentação da exposição. No entanto, não cabe aprofundarmos neste debate, 

já que a alternativa correta a ser marcada é a B que afirma ser correta apenas a afirmativa I. 

Esta, por sua vez, informa que a ministra apresentou em importante evento de preservação 

internacional, realizado em Cancún, México, o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que representa uma importante medida geradora de avanço na prevenção do meio 

ambiente. Para tanto, a ministra precisou dar detalhes sobre a medida e seus benefícios, 

portanto, o decreto foi apresentado à comunidade internacional. Com relação ao fato de que a 

publicação de dados relativos a emissões de gases de efeito estufa será obrigatória somente a 

partir de 2012, tal informação não desqualifica a afirmativa, já que em nenhum momento há 

uma constatação contrária a esta. (...): 

 http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-
absoluto-de-co2.shtml 

 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/12/101210_emissoes_eric_pu.shtml 

 http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-
das-emissoes/ 

 

QUESTÃO 48 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

A questão trata de tema de grande importância atual que diz respeito ao posicionamento 

brasileiro frente à utilização de armamentos nucleares e o desenvolvimento da política de 

desarmamento, que gera grandes expectativas e atenção quanto à segurança mundial. Para 

solucionar a questão, o candidato não necessita possuir conhecimentos sobre a Constituição 

Federal especificamente, mas sobre os principais acontecimentos políticos, sociais e 

econômicos brasileiros e internacionais e estar atentos ao desdobramento histórico no que tange 

a paz mundial. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-absoluto-de-co2.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/843681-brasil-e-o-primeiro-pais-emergente-a-fixar-limite-absoluto-de-co2.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/12/101210_emissoes_eric_pu.shtml
http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-das-emissoes/
http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/12/cop-16-brasil-apresenta-proposta-concreta-de-reducao-das-emissoes/
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CARGO: Analista de Suporte 
 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Quanto às alternativas A, B, C e D não há questionamentos. As substituições propostas são 

perfeitamente possíveis. É a alternativa E que registra uma substituição inviável. Por não se 

tratar de verbo impessoal, a forma verbal deve estar flexionada no plural e não pode ser alterada 

para “havia”. No caso em questão, o verbo deve ficar no plural para concordar com o sujeito 

implícito na desinência verbal (“haviam”, que retoma a expressão “os exaustos 

interlocutores”). Ficando, no trecho dado, o verbo no singular, como está proposto na 

alternativa E, ocorre um erro de concordância verbal. Mas não se trata apenas de um erro de 

concordância, trata-se de um erro que provoca alteração do sentido do fragmento em questão. 

Uma vez colocado o verbo no singular, o leitor deverá entender que tenha sido para concordar 

com “Sócrates”. Porém, ao  fazer a leitura da frase até o final, não deixando de considerar todo 

o contexto, poderá compreender que a concordância não pode ser feita com “Sócrates”, pois não 

é ele o sujeito da forma verbal, não é Sócrates que é levado a conclusões opostas, mas, sim, os 

exaustos interlocutores.  

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

A questão trata sobre qual característica não se aplica ao tipo de file system ext3. Velocidade é 

uma das características que se aplica a este file system. Pode até não ser obtido um ganho de 

velocidade ao se migrar para o mesmo, dependendo do uso ou configuração do file system em 

um determinado ambiente. Mas não obter velocidade em alguns casos, não implica em não ser 

uma característica do mesmo. É diferente da segurança de acesso, característica que, 

independente da forma de uso ou configuração do file system ext3, nunca existirá neste tipo de 

file system. 

 

 

CARGO: Bibliotecário 
 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo. (...) 

 

 

 

 

 



 34 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Está claro que o “cérebro” aciona os comandos através da força do pensamento. A alternativa 

em que não há relação entre o pronome destacado e a expressão anunciada entre parênteses é a 

C, pois o pronome relativo se refere à palavra pensamento. 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO ANULADA 

Nessa questão, alguns gramáticos tais como Luiz Antonio Sacconi e Domingos Paschoal 

Cegalla “pluralizam somente o último elemento quando se tratar de verbos iguais ou palavras 

repetidas” mas, outros gramáticos como Evanildo Bechara, Pasquale e Ulisses  pluralizam os 

dois elementos. Disso resulta a possibilidade de mais de uma resposta, motivo pelo qual fica 

anulada a questão. 
 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Segundo os gramáticos Luiz Antonio Sacconi, Domingos Paschoal Cegalla, Evanildo Bechara, 

Pasquale Cipro Neto, dentre outros, “crase é o nome que se dá à fusão, à contração de dois sons 

iguais, mais usualmente os AA. Acento grave (`) é o sinal que indica essa fusão ou seja é o 

acento indicador de crase. Nessa questão, o sinal gráfico  empregado é o “acento grave” 

indicando o fenômeno da crase. O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, registra o 

significado do verbete “crase” em sua 3ª acepção como “designação vulgar do acento indicativo 

de crase”. Ora, em uma prova de concurso pede-se o emprego da norma culta da língua. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Recurso improcedente de acordo com a definição apresentada por Lancaster (2004, p.112):  

“... implica em uma representação de documento que é apresentada de modo lacônico; não 

com frases completas e semelhantes a um telegrama. Na realidade, seria apenas uma cadeia de 

termos desprovidos de sintaxe.” 

Referência: Lancaster, F.W. Resumos: tipos e funções. In: Lancaster, F.W. Indexação e 

Resumos. 2. ed. rev. atual. Brasilia: Briquet de Lemos, 2004. Cap. 7, p.112 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Recurso improcedente, pois conforme Romani (2006, p.70): “Serviço de Alerta, consiste na 

promoção continua da informação por meio dos seguintes produtos: lista de novas aquisições; 

sumário corrente (periódicos); clipping (recorte de jornais selecionados); circulação de 

material selecionado; boletim informativo; manuais técnicos.” 

Referência: Romani, Claudia; Borszcz, Iraci. Informações operacionais de assistência aos 

usuários. In: Romani, Claudia; Borszcz, Iraci. Unidades de informação: conceitos e 

competências. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006. Cap.3, p.70 
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QUESTÃO 44 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Os conjuntos dados apresentam os seguintes números inteiros: 

M = {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}  

P = {9, 10, 11, 12, 13, 14} 

M ∩ N = {4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N ∩ P = {9, 10, 11} 

(M ∩ N)   (N ∩ P) = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} 

 

Assim a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 45 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

O recurso se fundamenta na alegação de que a questão não seria compatível com o edital; 

porém para resolvê-la é necessário interpretar informações simples e raciocinar 

matematicamente as relações de união, interseção e diferença entre a distribuição dos 

nascimentos pelo número de estações do ano. 

Sejam os alunos: A, B, C, D, E, F, G, H e I 

Distribuindo-se os nascimentos dos 9 alunos nas 4 estações verificamos que pelo menos 3 deles 

se encontrarão na mesma estação. 

Estações:  Primavera: A, E, I 

                 Verão: B, F 

                 Outono: C, G 

                 Inverno: D, H 

 

Portanto, a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 48 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Ao afirmar em seu texto que “toda a atividade nuclear em território nacional somente será 

admitida para fins pacíficos...” a Constituição Federal Brasileira está proibindo o uso desta 

atividade para fins não pacíficos. Portanto, é simples, objetiva e correta a afirmativa E da 

questão que deveria ter sido marcada pelo candidato sem nenhuma dúvida, assim como é 

taxativa a Constituição quanto a esta questão. Ao afirmar que o Brasil domina a tecnologia 

nuclear para confecção de armamentos, o candidato não se fundamenta e nem comprova a 

afirmativa se baseando na alta capacidade do país de utilizar tecnologia nuclear para outros fins, 

estes sim, comprovados, anunciados e amplamente divulgados, como é o caso da fabricação de 

combustível. São ações distintas que para serem aceitas por esta Banca deveriam estar 

eficientemente comprovadas de forma documental já que se trata de tema tão importante e 

significativo no que tange a segurança pública mundial. 
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QUESTÃO 49 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A questão em seu enunciado fala de uma ação relevante para a sociedade moderna e seus 

diversos problemas na área de saúde e que passou por grande exposição recente com a decisão 

da Justiça Federal do Brasil em respaldar os médicos que optarem por não prolongar a vida de 

doentes terminais sem chances de cura – ortotanásia – cujas famílias concordem com a opção. 

Neste caso específico, estamos falando de um paciente que não terá auxílio de aparelhos e 

medicamentos médicos para permanecer vivo. A eutanásia, por sua vez, é uma prática sem 

amparo legal no Brasil “pelo qual se busca abreviar sem dor ou sofrimento a vida dum enfermo 

incurável ou terminal” (Dicionário Aurélio), ou seja, nesta prática, não permitida no Brasil, é 

efetuada uma ação para dar fim à vida do paciente. Percebemos uma desatenção do fator 

primordial de diferenciação das duas práticas nos recursos apresentados. Ao dizer que a 

eutanásia “é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção 

incurável que produz dores intoleráveis” (Dicionário Houaiss), estamos falando de uma prática 

que implica numa ação para dar fim ao sofrimento e a vida do paciente, enquanto a ortotanásia é 

uma opção de não prolongamento da vida do paciente, o que implica na não interferência de 

medicamentos ou aparelhos que possam fazer com que o paciente permaneça vivo por mais 

tempo. Portanto, a questão apresenta vários caminhos que se percorridos com atenção e perfeito 

entendimento interpretativo do enunciado pelo candidato em seu raciocínio, o levaria a 

marcação da resposta correta, pois fala de algo que se tornou legítimo (a eutanásia não é), que 

se baseia na não ação em relação à manutenção da vida do paciente (a eutanásia se baseia numa 

ação para finalizar a vida do paciente) e que foi amplamente divulgada em diversos veículos de 

comunicação brasileiros, como atestamos abaixo: 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml 

 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php 

 http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-
COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html 

 

 

 

CARGO: Contador 
 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O enunciado da questão está claramente explicado, uma vez que há a ressalva de se ter que 

considerar a tradução do vocábulo” Wireless – sem fio” . A pergunta é a oposição entre o 

vocábulo “sem fio” e a declaração que consta da frase “optamos por viver atados uns aos 

outros”. Em nenhum momento há a menção de se levar em conta o vocábulo em inglês e sim 

sua significação “sem fio” como foi dito anteriormente. 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
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QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo. (...) 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO ANULADA 

A palavra “tecido” também pode substituir o termo “tramado”. Portanto, mais de uma 

alternativa de resposta atende ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO ANULADA 

Nessa questão, alguns gramáticos tais como Luiz Antonio Sacconi e Domingos Paschoal 

Cegalla “pluralizam somente o último elemento quando se tratar de verbos iguais ou palavras 

repetidas” mas, outros gramáticos como Evanildo Bechara, Pasquale e Ulisses  pluralizam os 

dois elementos. Disso resulta a possibilidade de mais de uma resposta, motivo pelo qual fica 

anulada a questão. 
 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Segundo os gramáticos Luiz Antonio Sacconi, Domingos Paschoal Cegalla, Evanildo Bechara, 

Pasquale Cipro Neto, dentre outros, “crase é o nome que se dá à fusão , à contração de dois  

sons iguais, mais usualmente, os AA. Acento grave (`) é o sinal que indica essa fusão, ou seja, é 

o acento indicador da crase.” Nessa questão, o sinal gráfico empregado é o “acento grave”, 

indicando o fenômeno da crase. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

A Autarquia profissional de Enfermagem foi criada pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973. 

De acordo com os incisos I, II, III e IV do art. 3º do Regimento Interno vigente do COFEN 

(Resolução COFEN 242/2000), são órgãos da Autarquia profissional de Enfermagem o 

Conselho Federal de Enfermagem, os Conselhos Regionais de Enfermagem, a Assembléia 

Geral dos Delegados Regionais e as Assembléias Gerais dos Conselhos Regionais, 

respectivamente. Portanto, os únicos órgãos apresentados nas opções de resposta que não fazem 

parte da referida Autarquia são os Conselhos Municipais de Enfermagem. 

Referências: Resolução COFEN - 242/ 2000. Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

Após verificação do arcabouço conceitual emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, 

mesmo que na obra Contabilidade Geral Fácil, do renomado Prof. Osni Moura Ribeiro, também 

auditor, analista e consultor contábil conste que as Demonstrações Contábeis e Financeiras 
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retratam as mesmas informações contábeis, o recurso é julgado procedente, e o gabarito deve 

ser alterado para alternativa E. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa A. 

A terceira afirmativa que trata de contas redutoras do passivo é Falsa, visto que as provisões são 

aumetantativas. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Na obra Contabilidade Geral Fácil, do renomado Prof. Osni Moura Ribeiro, também auditor, 

analista e consultor contábil ele discorre sobre os grupos de contas do Balanço Patrimonial, 

onde usualmente para identificar as contas do grupo do passivo utiliza-se a expressão “a pagar”, 

“a recolher”, portanto, as contas elencadas na alternativa D estão sem estas expressões, logo, 

deverão ser identificadas como despesas e todas as despesas são de natureza “devedora”, Com 

tais fundamentos, confirma-se a resposta originalmente divulgada. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Na obra Introdução à Teoria da Contabilidade, do Prof. Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion 

e Ana Cristina de Faria, já se reconhece como o mais novo princípio contábil a Essência Sobre a 

Forma, o recurso, pois, é improcedente, permanecendo como resposta no gabarito oficial a 

alternativa C. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

A doutrina mais atualizada, aqui ilustrada na obra de  Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e 

Ana Cristina de Faria é usual referir-se competência ou regime de competência, no contexto da 

questão a palavra “regime” é irrelevante para responder a questão como princípio contábil, logo, 

o recurso, pois, é improcedente, permanecendo como resposta a alternativa E. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

A doutrina mais atualizada, aqui ilustrada na obra “ Manual de Contabilidade Pública – Um 

Enfoque na Contabilidade Municipal, do renomado Prof. Valmor Slomski é muito bem definido 

o Sistema Patrimonial da Contabilidade Pública e o enunciado da questão foi bem objetivo de 

forma que as demais alternativas não estavam condizentes com a contextualização, logo, o 

recurso é julgado improcedente, permanecendo como resposta a alternativa C. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

Na obra Manual de Contabilidade Pública – Um Enfoque na Contabilidade Municipal, do 

renomado Prof. Valmor Slomski é demonstrado com muita clareza o lançamento contábil 
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referente arrecadação do IPTU nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de 

compensação, sendo a conta a ser debitada IPTU, logo, o recurso é julgado improcedente, 

permanecendo como resposta a alternativa A. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Na obra Manual de Contabilidade Pública – Um Enfoque na Contabilidade Municipal, de 

Valmor Slomski” é demonstrado (...) o lançamento contábil referente realização de despesas 

correntes, modalidade de aplicação direta, no momento do pagamento, no sistema 

financeiro/patrimonial, sendo a conta a ser debitada “Despesas Orçamentárias Empenhada a 

Pagar”; logo, o recurso é julgado improcedente, permanecendo como resposta a alternativa D. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para alternativa B. 

Após análise da questão a banca concluiu como inadequada a palavra “calculada” no item III da 

referida questão. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Após reanálise da questão, a banca concluiu-se que a argumentação do candidato não tem 

coerência com a resposta oficial do gabarito, pois ele argumenta a alternativa D que não é a 

resposta do gabarito, logo, o recurso é julgado improcedente, permanecendo como resposta a 

alternativa C. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Após reanálise da questão, concluiu-se que a argumentação do candidato não justifica a 

alteração da resposta do gabarito oficial, pois os empenhos por estimativa são feitos no início do 

Exercício Social para as despesas com telefonia, logo, o recurso é julgado improcedente, 

permanecendo como resposta a alternativa D. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

Após reanálise da questão, concluiu-se pela impossibilidade de modificação da resposta, uma 

vez que a vigência do Plano Plurianual estende até o final do primeiro exercício financeiro do 

mandato subsequente, sendo neste mesmo período o momento que deverá ser encaminhado para 

a Câmara Municipal o Projeto de Lei do Plano Plurianual. Permanece como resposta a 

alternativa A. 
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QUESTÃO 41 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

 

 

 

 

 

 

 

x + y + z = 25 

x + y = 16 

y + z = 14 

 

16 + z = 25 

z = 9 

 

y + z = 14 

y + 9 = 14 

y = 5 

 

x + y = 16 

x + 5 = 16 

x = 11 

 

Modelos de 4 bocas: x + z = 11 + 9 = 20 

 

Portanto, a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 44 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Os conjuntos dados apresentam os seguintes números inteiros: 

M = {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}  

P = {9, 10, 11, 12, 13, 14} 

M ∩ N = {4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N ∩ P = {9, 10, 11} 

(M ∩ N)   (N ∩ P) = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} 

 

Assim a solução da questão confirma o gabarito oficial. 
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CARGO: Engenheiro Civil 
 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A autora ao fazer a afirmação “Igrejas sim. Não duvido.” demonstra que mesmo instituições tão 

sérias e conservadoras vão sucumbir à globalização. Ou seja, a modificação é inevitável em 

qualquer setor da sociedade. É só uma questão de tempo. (...) 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O recurso é improcedente, pois está claro que o “cérebro” aciona os comandos através da força 

do pensamento. A alternativa em que não há relação entre o pronome destacado e a expressão 

anunciada entre parênteses é a C, pois o pronome relativo se refere à palavra “pensamento”. 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO ANULADA 

Nessa questão, alguns gramáticos tais como Luiz Antonio Sacconi e Domingos Paschoal 

Cegalla “pluralizam somente o último elemento quando se tratar de verbos iguais ou palavras 

repetidas” mas, outros gramáticos como Evanildo Bechara, Pasquale e Ulisses  pluralizam os 

dois elementos. Disso resulta a possibilidade de mais de uma resposta, motivo pelo qual fica 

anulada a questão. 
 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 
cimento areia britas m3 concreto

1 + 3 + 4 = "Z"   = 8,00   partes 12 + 10% = 13,2

125,00    = 1/8

m3

areia litros = 3 x 125,00   = 375 x 13,2 m3 = 4950 areia (l) = 5,0 m3

= 4,0 m3 50% brita "1" =

= 4,0 m3 50% brita "2" =

cimento 125,00   = 125 x 13,2 m3 = 1650 cimento (l) / 36 46,0 sacos cimento

britas (l)

Sc 50 kg = 36 litros

   125,00 = 500 x 13,2 m3 = 6600britas litros = 4 x

 

Tanto os dados apresentados quanto o questionamento envolveram apenas volumes, sem a 

necessidade de informar ou utilizar o peso específico dos elementos envolvidos. Ademais, o 

“traço” é usualmente resultante de inúmeras variáveis que devem ser conhecidas, entre estas o 

peso específico dos materiais a serem utilizados. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

Reprisando a peça de autoria de José Silva Lapa, sob o título: (Patologia, Recuperação e Reparo 

das Estruturas de Concreto), “Os efeitos destes fenômenos sobre o desempenho do concreto 

dependerão do seu estágio de endurecimento. Se ocorrer o congelamento antes do 

endurecimento, o processo de hidratação do cimento será suspenso, sendo retomado após o 

descongelamento, sem perda significativa da resistência, apesar da expansão interna da água”. 
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Portanto, há perda da resistência, embora não significativa. Também a NBR 7212 prescreve 

as temperaturas ambientes limites para o lançamento do concreto como 10°C e 32°C e fora 

desses limites devem ser tomados cuidados especiais. De lado outro, a sensibilidade ao frio é 

acusada no concreto, em primeiro lugar pelo aumento do tempo de pega e lentidão no 

endurecimento, necessitando de maiores prazos na desmoldagem que, preferencialmente deverá 

ser realizada após ensaios em corpos de prova, a fim de verificar se a resistência alcançada é 

suficiente. As baixas temperaturas, conforme sua intensidade retardam ou suspendem o 

processo de hidratação do cimento, se antes do endurecimento. Observando que os concretos 

pouco compactos ficam deteriorados no seu interior, quando a água se transforma em gelo. Isto 

posto, o tempo muito frio influencia na resistência do concreto e retarda a pega o que torna 

incorreta apenas a alternativa E. Justificado, portanto, a modificação de gabarito. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Os dados informados de volume médio diário de 14668 litros e o acionamento da bomba a cada 

5000 litros nos remete ao resultado matemático de 2,94... acionamentos no primeiro dia de 

funcionamento do sistema. Entretanto, foi solicitado informar “quantas vezes em média diária o 

bombeamento é acionado”, havendo logicamente de se considerar o 2º dia de funcionamento, o 

3º dia, o 4º dia e assim por diante onde somente no 17º dia novamente teríamos dois 

acionamentos para uma extensa sequência de dias com 3 acionamentos, o que nos remete à 

média (sem fração) de 3 acionamentos/dia, conforme a sequência abaixo demonstra: 
0,17 x 60 x 60 x 24   = 14.688,00     = volume diário

1 14.688,00     / 5000 = 2,94           2 4.688            

2 19.376,00     / 5000 = 3,88           3 4.376            

3 19.064,00     / 5000 = 3,81           3 4.064            

4 18.752,00     / 5000 = 3,75           3 3.752            

5 18.440,00     / 5000 = 3,69           3 3.440            

6 18.128,00     / 5000 = 3,63           3 3.128            

7 17.816,00     / 5000 = 3,56           3 2.816            

8 17.504,00     / 5000 = 3,50           3 2.504            

9 17.192,00     / 5000 = 3,44           3 2.192            

10 16.880,00     / 5000 = 3,38           3 1.880            

11 16.568,00     / 5000 = 3,31           3 1.568            

12 16.256,00     / 5000 = 3,25           3 1.256            

13 15.944,00     / 5000 = 3,19           3 944               

14 15.632,00     / 5000 = 3,13           3 632               

15 15.320,00     / 5000 = 3,06           3 320               

16 15.008,00     / 5000 = 3,00           3 8                   

17 14.696,00     / 5000 = 2,94           2 4.696            

18 19.384,00     / 5000 = 3,88           3 4.384            

19 19.072,00     / 5000 = 3,81           3 4.072            

...

Reserva p/ dia 

seguinte

N. de 

Acionamentos
Dia

resultado 

matemático. 

Vol dia + vol 

reservado

Vol para 

acionamento

 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

O processo industrial de fabricação do cimento portland emprega a argila. Entretanto, a questão 

indagava quais dos materiais não devem ser empregados em uma argamassa, ou seja, evidente, 

em seu preparo e mistura para uso. Conforme Robert L’Hermite, em “Ao pé do muro”, expressa 

que “No preparo das argamassas devem ser utilizadas: areias limpas, isentas de argila e matérias 

orgânicas”. Materiais pulverulentos e impurezas orgânicas presentes nas areias favorecem as 

fissuras de retração. Não obstante, a deformabilidade da argamassa determina a maior ou menor 
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fissuração nas primeiras idades do revestimento, Yazigi (2004). A argila naturalmente contém 

matérias orgânicas que favorecem o surgimento de mofos e bolores ao longo do tempo. Por 

outro lado, a cal hidratada é fungicida, bactericida e permite a mesma trabalhabilidade e a 

aderência oferecida pela argila. Portanto, a argila não deve ser empregada como componente de 

uma argamassa. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

Conforme orienta Robert L’Hermite, em “Ao pé do muro”: 

“Antes de serem utilizados, os tijolos devem ser levemente molhados com a finalidade de evitar 

que absorvam água da argamassa (e não a alvenaria). Não devem, no entanto, ser encharcados, 

pois acarretará o aparecimento de eflurescencias”. “Em tempo chuvoso é indispensável manter 

os tijolos ao abrigo da chuva e as alvenarias recém terminadas devem ser mantidas ao abrigo da 

chuva”. “Em tempo seco, deve ser procedida a molhagem frequente da alvenaria, com 

finalidade de evitar a evaporação brusca.” “A resistência à ruptura das alvenarias é geralmente, 

maior que a dos elementos que a constituem, a saber: tijolos, argamassa, pedra.” 

Verificou-se, em ensaios com argamassa aplicada em blocos cerâmicos com diferentes teores de 

saturação, que o pré-umedecimento do substrato exerce grande influência na diminuição da 

retração nas primeiras horas de contato da argamassa com a base. (Bastos & Cincotto 2001) 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A questão indagava sobre qual o resíduo entre os citados foi estabelecido pelo CONAMA, 

como de responsabilidade de seu gerador a coleta e a destinação final. Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA – Resolução nº. 358, 29 de Abril de 2005 – Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

“Art. 3º – Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, referidos 

no art. 1º desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, 

de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem 

prejuízo de responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta 

ou indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os 

transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final, nos termos da Lei 

nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981.” 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

Foi solicitado informar qual fator não se pode citar entre uma série de fatores que aumentam a 

necessidade de usos múltiplos da água.  

Entre os fatores que aumentam a necessidade de usos múltiplos da água estão o aumento da taxa 

de urbanização, o aumento da demanda da área agrícola, o aumento da demanda de processos 

industrializados, o aumento da demanda de energia, conforme, entre outros, a publicação 

entitulada Watershed By Geoprocessing Techniques (validação de um índice de fósforo 
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aplicado a uma bacia por técnicas de geoprocessamento) Fabíola Lopes, Gustavo H. Merten, 

Fernanda Helfer, Alfonso Risso, Luiz F. Cybis, Melissa Franzen – PPG Solos – UFRGS. O 

mencionado “aumento da poluição” tem como fatores os itens retrocitados e as alterações nos 

fatores climáticos, consequências. 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO ANULADA 

Ficou ausente no enunciado da questão, a solicitação para assinalar a alternativa errada 

(alternativa “E” – pois NÃO “... fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento se não 

realizada a inspeção prévia do estabelecimento...”) Art 2.1 e 2.3 a 2.6 NR-2. Houve ainda 

supressão da letra N de NR-2. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

Um Plano de Atuação em Segurança do Trabalho deve conter no mínimo: relação e cargos do 

quadro funcional; indicação do responsável pela implantação do plano, planejamento de 

segurança e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com quantidade, higienização, 

treinamento quanto ao uso, ficha individual de controle de EPI, periodicidade da revisão dos 

Epi‟s, etc. 

Entretanto, foi solicitado o que poderia ser dispensável na elaboração de um bom planejamento 

acerca da Segurança, que é parte do Plano de Atuação em Segurança do Trabalho, portanto, a 

indicação do responsável pelo planejamento é dispensável. 

 

QUESTÃO 37  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

De acordo com a NB – 587 / JUN-77: Estudo de concepção num sistema de abastecimento de 

água, é o estudo de arranjos, sob os pontos de vista qualitativo e quantitativo das diferentes 

partes de um sistema organizado de modo a formar um todo integrado, independente do grau de 

detalhamento, de precisão e da amplitude da conclusão final a que chegar. 

E para o desenvolvimento do projeto deve-se conhecer os elementos necessários e definir as 

atividades necessárias, sendo estes: 

a) Elementos necessários: 

– definição do objetivo do estudo de concepção; 

– definição do grau de detalhamento e de precisão do estudo de concepção em geral e das partes 

constituintes do sistema; 

– os aspectos e condições econômicas e financeiras que condicionarão o estudo; 

– a definição de condições e parâmetros que serão de iniciativa do contratante. 

b) Atividades necessárias: 

– os problemas relacionados com a configuração topográfica da região onde será implantado o 

sistema; (Alternativa B – Conhecimento da situação topográfica das regiões envolvidas na 

implantação do sistema); 
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– identificar os consumidores a serem atendidos ao longo do período de tempo, até o 

horizonte de projeto e sua distribuição na área a ser servida pelo sistema;  

– a quantidade de água a ser exigida por diferentes classes de consumidores e as vazões para 

dimensionamento; (Alternativa E – Conhecimento do consumo a ser atendido e das vazões 

necessárias ao longo do plano); 

– no caso de já existir sistema de distribuição, á integração das partes desse sistema ao novo 

sistema; 

– a pesquisa e definição de mananciais abastecedores; (Alternativa A – Pesquisa e definição de 

mananciais abastecedores); 

– a demonstração de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre suas partes; 

– método de operação do sistema; 

– a definição das etapas de implantação do sistema; 

– a comparação técnico-econômica das opções. (Alternativa D – Comparação técnico-

econômica das opções) 

– o estudo de viabilidade econômico-financeira da concepção básica. 

Revista em Jun/1989 a NB/587, NBR 12211, passou a apresentar como item 4.2 Atividades 

necessárias: a) ser suficiente para permitir a análise e comparação das soluções possíveis; b) 

possibilitar a apresentação dos estudos de forma que resultem perfeitamente caracterizados 

todos os elementos definidores de cada uma das soluções. E o estudo de concepção deve 

abordar, dependendo de sua aplicação e definição do contratante, os seguintes aspectos: 

Onde manteve ainda:  

a) os problemas relacionados com a configuração topográfica e características geológicas da 

região de localização dos elementos constituintes do sistema; 

b) os consumidores a serem atendidos até o alcance do plano e sua distribuição na área a ser 

abastecida pelo sistema;  

c) a quantidade de água exigida por diferentes classes de consumidores e as vazões de 

dimensionamento;  

d) no caso de existir sistema de distribuição, a integração das partes deste ao novo sistema; 

e) a pesquisa e a definição dos mananciais abastecedores; 

f) a demonstração de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre suas partes; 

g) o método de operação do sistema; 

h) a definição das etapas de implantação do sistema;  

i) a comparação técnico-econômica das concepções; 

j) o estudo de viabilidade econômico-financeira da concepção básica. 

Considerando que a questão questionou: “São necessários ao desenvolvimento de estudos na 

concepção de um sistema de abastecimento de água, exceto”, as respostas ofertadas (...) 

trataram das atividades (...) e não dos elementos necessários. 

Não era, pois necessário o “conhecimento acerca da situação per capita da população a ser 

atendida ao longo do horizonte do projeto” tanto quanto elementos ou atividade necessária. 
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QUESTÃO 49 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A questão em seu enunciado fala de uma ação relevante para a sociedade moderna e seus 

diversos problemas na área de saúde e que passou por grande exposição recente com a decisão 

da Justiça Federal do Brasil em respaldar os médicos que optarem por não prolongar a vida de 

doentes terminais sem chances de cura – ortotanásia – cujas famílias concordem com a opção. 

Neste caso específico, estamos falando de um paciente que não terá auxílio de aparelhos e 

medicamentos médicos para permanecer vivo. A eutanásia, por sua vez, é uma prática sem 

amparo legal no Brasil “pelo qual se busca abreviar sem dor ou sofrimento a vida dum enfermo 

incurável ou terminal” (Dicionário Aurélio), ou seja, nesta prática, não permitida no Brasil, é 

efetuada uma ação para dar fim à vida do paciente. Percebemos uma desatenção do fator 

primordial de diferenciação das duas práticas nos recursos apresentados. Ao dizer que a 

eutanásia “é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção 

incurável que produz dores intoleráveis” (Dicionário Houaiss), estamos falando de uma prática 

que implica numa ação para dar fim ao sofrimento e a vida do paciente, enquanto a ortotanásia é 

uma opção de não prolongamento da vida do paciente, o que implica na não interferência de 

medicamentos ou aparelhos que possam fazer com que o paciente permaneça vivo por mais 

tempo. Portanto, a questão apresenta vários caminhos que se percorridos com atenção e perfeito 

entendimento interpretativo do enunciado pelo candidato em seu raciocínio, o levaria a 

marcação da resposta correta, pois fala de algo que se tornou legítimo (a eutanásia não é), que 

se baseia na não ação em relação à manutenção da vida do paciente (a eutanásia se baseia numa 

ação para finalizar a vida do paciente) e que foi amplamente divulgada em diversos veículos de 

comunicação brasileiros, como atestamos abaixo: 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml 

 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php 

 http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-
COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html 

 

 

 

CARGO: Técnico Administrativo 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

A inconsistência gráfica citada pelo candidato não interfere na interpretação do texto adaptado 

de Marina Silva. A afirmativa invocada é incoerente à questão, e apenas as afirmativas II e III 

estão corretas. Portanto, o recurso é procedente e o gabarito deve ser alterado para alternativa E. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

A ausência da expressão “a partir daí” não interfere no entendimento conclusivo do candidato. 

A afirmativa traz a transcrição do texto de forma articulada, transmitindo a mensagem original 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/841259-justica-federal-autoriza-a-ortotanasia-no-pais.shtml
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101204/not_imp649301,0.php
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1400502-5601,00-COMISSAO+DO+SENADO+APROVA+ORTOTANASIA.html
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de maneira simples, porém, conclusiva. Apenas a afirmativa E apresenta-se adequada ao 

enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO ANULADA 

O enunciado da questão é enfático quando prioriza “a substituição da palavra sem perda 

semântica”. Porém, a alternativa apresentada pelo gabarito preliminar como resposta correta, 

não satisfaz adequadamente ao objetivo da questão. A alternativa B não apresenta significado 

correto e coerente relacionado à palavra em destaque, assim como as demais alternativas de 

respostas são completamente incondizentes. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

O enunciado da questão retoma a informações explicitadas no texto “Uma evolução silenciosa”. 

Porém, a afirmativa I apresentada para análise “É necessário insistir no crescimento econômico 

e na proteção ambiental, conciliando meio ambiente e produção” está incoerente ao texto. O 

primeiro parágrafo é enfático ao afirmar que “não há mais tempo para conciliar meio ambiente 

e produção como se fossem opostos buscando a convivência possível”.  

De acordo com tais informações transcritas do texto, apenas as afirmativas II e III estão 

adequadas ao que se pede, motivando a necessidade de modificação do gabarito. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Considerando os principais conjuntos numéricos: os naturais, os inteiros e os racionais, verifica-

se que não existem números naturais nem inteiros distintos, cujo o produto seja igual a 1. 

Assim, as alternativas A, B, C e E são descartadas. Já a afirmativa D, é facilmente comprovada 

com o produto de (2) . (1/2) = 1, no qual o produto de dois números distintos racionais é igual a 

1.  

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

 míope hipermétrope astigmata 

Bruna  Não  

Cíntia    

Daniela    

 

Pela 1ª proposição como Bruna não é hipermétrope, então Cíntia é astigmata: 

 míope hipermétrope astigmata 

Bruna  Não Não 

Cíntia Não Não Sim 

Daniela   Não 
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Agora, já podemos completar a tabela: 

 míope hipermétrope astigmata 

Bruna Sim Não Não 

Cíntia Não Não Sim 

Daniela Não Sim Não 

 
A solução da questão confirma o gabarito oficial: miopia, astigmatismo, hipermetropia. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Para se negar o fato de que todas as canecas estejam quentes é necessário garantir que pelo 

menos uma delas está fria. Assim, a alternativa correta é a B, “alguma caneca está fria”. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Dois terços de 150 = 100 alunos de 12 a 25 anos: 100 . (160 – 32) = 100 . 128 = R$12.800,00 

Um sexto de 150 = 25 alunos com menos de 12 anos: 25. (160 – 16) = 25.144 = R$3600,00 

Restante : 25 alunos com mais de 25 anos: 25 . (112) = R$2.800,00 

 

R$12.800,00 + R$3600,00 + R$2.800,00 = R$19.200,00 

 

Portanto, a solução da questão confirma o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

No aplicativo Broffice.org Writer a combinação de teclas de atalho para acesso ao comando 

Localizar e Substituir é CTRL + F. 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO ANULADA 

A referida questão deve ser anulada por apresentar duas alternativas corretas: A e C. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

O Calc é a ferramenta de edição de planilhas do BrOffice.org. Com ele, é possível criar até 256 

planilhas sendo que em cada planilha é possível ter até 43327 páginas no tamanho A4, onde 

podemos trabalhar com funções matemáticas, financeiras, estatísticas, fórmulas para base de 

dados, gráficos e muitas outras funcionalidades. Embasando-se na literatura, no livro 

BrOffice.Org Calc Avançado com Introdução às Macros – Cristiane Gonçalves – Editora 

Ciência Moderna, na página 92, podemos encontrar claramente a nomenclatura da categoria e 

suas técnicas de utilização. 
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QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

A referida questão faz menção ao Outlook Express componente nativo da instalação do Sistema 

Operacional Windows XP e não ao Microsoft Outlook que é componente da suíte de aplicativos 

Microsoft Office. 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO ANULADA 

As alternativas A e C deveriam apresentar respectivamente o ponto antes da extensão (.doc e 

.rar). Portanto, há mais de uma alternativa que atende ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Sabe-se que Google Chrome é o navegador de internet da empresa Google e Thunderbird trata-

se de gerenciador de e-mails. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

De acordo com a Lei nº. 7498/86 (incisos I e II do Art. 11) e o Decreto nº 94406/87 (incisos I e 

II do Art. 8º), que regulamenta esta Lei, a única atividade privativa do Enfermeiro abordada nas 

alternativas da questão proposta é a Consulta de Enfermagem. A prevenção e o controle 

sistemático da infecção hospitalar não são privativos do Enfermeiro, cabem tanto a ele quanto 

também a outros membros da equipe de saúde como médicos, microbiologistas, farmacêuticos, 

etc. Lei nº. 7498, de 25 de junho de 1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem, e dá outras providências. – Decreto nº. 94406, de 08 de junho de 1987 – 

Regulamenta a Lei nº. 7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem, e dá outras providências. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

De acordo com o parágrafo único do Art. 1º da Lei nº. 8967/94, é assegurado aos Atendentes de 

Enfermagem, admitidos antes da vigência desta Lei, o exercício das atividades elementares da 

Enfermagem. Lei nº 8967, de 28 de dezembro de 1994, que altera a redação do parágrafo único 

do art. 23 da Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

A argumentação do candidato de que a COP não pode ser considerada uma Conferência da 

ONU já que é realizada pelas partes que a envolvem não se justifica, como fica bem evidente, 

inclusive no endereço eletrônico apresentado por este para se fundamentar onde se lê o tema “O 

caminho das Conferências das Nações Unidas sobre Clima” e se torna mais contundente no 

texto que se apresenta a seguir:   
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Em 1994, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas entrou em vigor e, a partir do ano seguinte, seus signatários – 

denominados de Partes – passaram a se reunir anualmente para discutir sobre a 

sua aplicação e funcionamento. Portanto, esses encontros são chamados de 

Conferência das Partes (COP), que é o órgão supremo da convenção. 

Em 2010, a 16ª Conferência das Partes (COP 16) será em Cancún, no México, 

de 29 de novembro a 10 de dezembro. Na ocasião, os 192 países signatários 

terão como objetivo concluir o processo estabelecido em Bali, em 2007, 

chamado “mapa do caminho” (BAP – Bali Road Map), que deveria ter sido 

fechado em Copenhague, na COP 15, no ano passado. Não se espera em 

Cancún a conclusão de um acordo legalmente vinculante, mas um pacote de 

decisões que cubram os dois trilhos, o da Convenção e o do Protocolo de Kyoto. 

São fatos de amplo conhecimento de que a Conferência surpreendeu por chegar ao final com a 

criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de Kyoto para além de 2012, como se 

atestam endereços eletrônicos de grande credibilidade como o Portal Folha on-line e o Correio 

do Brasil com as seguintes citações a seguir extraídas das principais agências de notícias do 

planeta, como a Associated Press: 

A Conferência da ONU sobre o Clima, a COP-16, terminou em Cancún, no 

México, na madrugada deste sábado, de uma forma inesperada. Contra a 

expectativa de que não haveria anúncios relevantes ao final do encontro, foram 

firmadas duas decisões: a criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de 

Kyoto para além de 2012, quando expira o tratado.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-

na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml 

A Conferência da ONU sobre o Clima, a COP-16, terminou em Cancún, no 

México, na madrugada deste sábado de uma forma inesperada. Contra a 

expectativa de que não haveria anúncios relevantes ao final do encontro, foram 

firmadas duas decisões: a criação do Fundo Verde e a extensão do Protocolo de 

Kyoto para além de 2012, quando expira o tratado. 

http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-

voto-contra-da-bolivia/195762/ 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Como os próprios candidatos atestam em seus recursos, a Floresta Amazônica não ocupa mais 

de 50% do território brasileiro o que torna a afirmativa D incorreta, portanto, aquela que deve 

ser marcada na questão já que esta solicitava em seu enunciado que fosse marcada a exceção, 

entre as afirmativas corretas, acerca da vegetação brasileira. A fundamentação pode ser 

encontrada no endereço virtual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/844292-cupula-de-cancun-surpreende-na-reta-final-e-toma-decisoes-sobre-clima.shtml
http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-voto-contra-da-bolivia/195762/
http://correiodobrasil.com.br/cop-16-termina-em-acordo-modesto-com-unico-voto-contra-da-bolivia/195762/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169
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No que tange às pradarias, a informação de que é “excelente para o desenvolvimento da 

agricultura e principalmente da pecuária bovina semi-extensiva” pode ser atestada em diversos 

endereços eletrônicos como os destacados a seguir: 

 http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/pradarias.htm 

 http://brasilgeografia.blogspot.com/2007/10/formaes-herbceas-campos-ou-pradarias.html 

 http://www.dicio.com.br/pradaria/ 

 http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/campos_pampas.htm 

Já a informação de que a Mata Atlântica é a mais devastada das florestas brasileiras pode ser 

atestada em várias publicações e leva em consideração não somente o restante de vegetação 

remanescente, mas também sua abrangência, níveis de interferências sociais e econômicas, além 

de sua importância para o ecossistema geral de um país, envolvendo um número maior de 

habitantes e regiões atingidos por seu desmatamento.  

 http://www.apremavi.org.br/mata-atlantica 

 http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/biomas/mata_atlantica.html 

 http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

A pretensão foi a de identificar de forma robusta o conteúdo político da música, sendo certo que 

a mera referência ao nome da mesma não retira o escopo da questão. O que se pretendeu foi 

mensurar, através da arte, o grau de conhecimento sobre a recente história política de nosso 

país. A questão contextualiza a Ditadura Militar, através de uma das mais significativas 

manifestações artísticas contrárias ao regime, composta por Chico Buarque de Hollanda, entre 

tantas outras que marcaram definitivamente uma época possuidora de características marcantes 

e facilmente definidas em diversos documentos, publicações e reportagens. Vale destacar que é 

considerado período que abrange a ditadura militar 1964 (início) quando o primeiro militar 

assumiu não democraticamente o poder até a saída do último presidente militar não eleito pelo 

povo – João Figueiredo – em meados da década de 1980. Para exemplificar tais afirmações 

apresentamos os endereços eletrônicos abaixo: 

http://analisedeletras.com.br/chico-buarque/calice/ 

http://www.suapesquisa.com/ditadura/ 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/historia-regime-militar.jhtm 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Por não apresentar data, torna-se claro que se trata de um fato atual, até porque no enunciado é 

descrito que tais informações podem ser constatadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE – portanto trata-se de algo que se encontra em vigor. Por outro lado, a 

ausência desta informação no enunciado não prejudica a linha de raciocínio que o candidato 

deve seguir relacionando um produto compatível as três regiões apresentadas e geradores de 

riquezas tão expressivas a ponto de alçar imenso destaque aos pequenos municípios frente a 

grandes metrópoles e pólos industriais brasileiros. 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/pradarias.htm
http://brasilgeografia.blogspot.com/2007/10/formaes-herbceas-campos-ou-pradarias.html
http://www.dicio.com.br/pradaria/
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/campos_pampas.htm
http://www.apremavi.org.br/mata-atlantica
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/biomas/mata_atlantica.html
http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/mata_atlantica.htm
http://analisedeletras.com.br/chico-buarque/calice/
http://www.suapesquisa.com/ditadura/
http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/historia-regime-militar.jhtm
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

Ancorados no autor Schellenberg, T.R – Arquivos Modernos – Princípios e Técnicas – 3ª 

edição – Editora: FGV – Fundação Getúlio Vargas – São Paulo – 2004, onde esclarece que as 

características essenciais dos arquivos relacionam-se, pois, com as razões pelas quais os 

documentos vieram a existir e com as razões pelas quais foram preservados. A 

excepcionalidade vem da frase “...devem ser classificados em relação aos assuntos que se 

originam da análise de determinado campo de conhecimentos”. Cabe a cada entidade a 

utilização da regra. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa A. 

Houve uma inconsistência quanto à divulgação do gabarito preliminar, já que apenas a 

alternativa A atende corretamente ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

O autor Schellenberg, T.R, em seu livro Arquivos Modernos – Princípios e Técnicas – 3ª edição 

– Editora: FGV - Fundação Getúlio Vargas São Paulo – 2004, conceitua “memorando”: “É a 

correspondência interna utilizada entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que 

podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente, na qual expõe qualquer 

assunto referente à atividade administrativa.” Portanto, a definição dada no comando da 

questão refere-se ao conceito de “memorando”. 

 

QUESTÃO 41 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

De acordo com o autor Andrade, Nilton de Aquino – Contabilidade Pública na Gestão 

Municipal – Métodos com base na LC nº 101/2000 e nas Classificações Contábeis advindas da 

SOF e STN. – Editora Atlas – 3ª edição – 2010 – págs. 1, 2, 3 e 11, segue a análise criteriosa da 

questão: 

Alternativa A: (Correta) 

Alternativa B: (Errada). A Contabilidade Pública deverá evidenciar, em seus registros, o 

montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à 

conta dos mesmos créditos, as dotações disponíveis e os recursos financeiros programados. 

Alternativa C: (Errada). A Contabilidade Pública é uma especialização da Ciência Contábil que 

registra, controla e estuda os atos e fatos administrativos e econômicos operados no patrimônio 

de uma entidade pública, possibilitando a geração de informações, variações e resultados sobre 

a composição deste, auferidos por sua administração e pelos usuários. Não é a única atribuição 

da Contabilidade Pública o registro de atos e fatos administrativos. Ela registra, controla e 

estuda. 
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Alternativa D: (Errada). A Contabilidade Pública é um importante elemento auxiliar de 

controle para o atingimento dos objetivos e finalidades e que permite constante autoavaliação e 

autocorreção administrativa. 

Alternativa E: (Errada). Os Tribunais de Contas são órgãos públicos com autonomia 

administrativa e financeira em relação aos Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e 

funções técnicas, com o objetivo de verificar o cumprimento real dos ditames legais pelos entes 

públicos – e não privados como consta na alternativa – do país. 

 

QUESTÃO 42 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Embasados no autor Andrade, Nilton de Aquino – Contabilidade Pública na Gestão Municipal – 

Métodos com base na LC nº 101/2000 e nas Classificações Contábeis advindas da SOF e STN. 

– Editora Atlas – 3ª edição – 2010 – Pág. 20, comenta-se: 

“Atrelado aos Princípios do Processo de Planejamento, como instrumento de planejamento, a 

própria Constituição Federal, em seu art. 165, fixa a hierarquia dos processos de planejamento 

do orçamento como: 

 Plano Plurianual: instrumento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas para 

as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias: compreende as metas e prioridades, além de orientar a 

elaboração da lei de orçamento anual. 

 Orçamento Anual: dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa, contendo 

programas de ação do governo e os diversos tipos de despesas necessários a cada um 

desses programas. 

 

QUESTÃO 43 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 

O autor Schellenberg, T.R, em seu livro: Arquivos Modernos – Princípios e Técnicas – 3ª 

edição – Editora: FGV – Fundação Getúlio VargasPaulo – 2004 –pág. 123, define ofício como: 

“É a correspondência oficial usada pelas autoridades públicas para tratar de assuntos de 

serviço ou de interesse da administração. É também utilizado por particulares. Tem formato 

uniforme, de acordo com a Instrução Normativa nº. 4, de 6 de março de 1992, da Secretaria de 

Administração Federal.” Portanto, a questão se enquadra perfeitamente ao conceito 

supracitado. 
 

QUESTÃO 45 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

De acordo com o art. 13 da Lei nº. 8666/93, é inexigível a licitação “para a contratação de 

serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação. A norma dispõe sobre a possibilidade (não-obrigatoriedade) de a Administração 

deixar de realizar o procedimento licitatório no caso de serviços técnicos profissionais 

especializados. Não é, obviamente, todo e qualquer serviço técnico que será considerado 

especializado para dar ensejo à inexigibilidade de licitação, e nem todas as situações em que 
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seja necessária a prestação de um serviço técnico demandarão que o mesmo seja 

especializado. Só se configurará efetivamente a situação de inexigibilidade de licitação quando, 

pela natureza do objeto do contrato a ser firmado, houver impossibilidade jurídica de 

competição. A licitação, assim, só será considerada inexigível, quando preenchidos de forma 

cumulativa os seguintes requisitos: 

a) Tratar-se de um dos serviços elencados no rol taxativo constante no art. 13 da lei: 

– estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos e executivos; 

– pareceres, perícias e avaliações em geral; 

– assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

– fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

– pareceres ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

– treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

– restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

b) Natureza singular do serviço prestado pelo profissional. 

c) Profissional ou a empresa de notória especialização: a lei considera de notória 

especialização o profissional ou a empresa, cujo conceito em seu ramo de atuação 

permita concluir que o seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado à plena 

realização do objeto do contrato. 

 

QUESTÃO 48 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

O autor Andrade, Nilton de Aquino, em seu livro: Contabilidade Pública na Gestão Municipal – 

Métodos com base na LC nº. 101/2000 e nas Classificações Contábeis advindas da SOF e STN. 

– Editora Atlas – 3ª edição – 2010 – pág. 37, esclarece que: 

“O orçamento público ou orçamento-programa é a materialização do planejamento do Estado, 

quer na manutenção de sua atividade (ações de rotina), quer na execução de seus projetos (ações 

com início, meio e fim). Configura o instrumento do Poder Público para expressar seus 

programas de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos (receitas) a serem 

obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios (despesas) a serem efetuados. 

O orçamento público é, pois, o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, 

em que a alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas. A questão está em pleno 

acordo com o que o autor afirma. 

 

QUESTÃO 50 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello, “Licitação – em suma síntese – é um certame 

que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados 

em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta 

mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada 

isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que propõem assumir”. A licitação é, assim, um procedimento em 

que a Administração admite a participação de todos os interessados em com ela firmar contrato 



 55 

em relação a determinado objeto. Os candidatos deverão demonstrar seu interesse, mediante a 

apresentação de propostas, dentro das normas regulamentares. Apresentadas as propostas, a 

Administração escolherá aquela que lhe parecer a mais vantajosa, dentre as apresentadas pelos 

candidatos considerados habilitados para bem cumprir o objeto do contrato. Quando não é 

possível tal disputa, em vista de existência de uma só pessoa, física ou jurídica, apta a bem 

desempenhar o serviço, fornecer satisfatoriamente a mercadoria ou construir com perfeição a 

obra, não é razoável a abertura do procedimento licitatório, pois seu resultado estaria 

predeterminado. Nessas situações em que há inviabilidade de competição, a licitação é 

considerada inexigível, podendo a Administração adjudicar diretamente o objeto do contrato. 

O Art. 25 da Lei nº. 8666/93, em rol de natureza meramente exemplificativa, prevê as principais 

hipóteses de inexigibilidade de licitação: 

a) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca; 

b) Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de natureza singular, 

exceto os serviços de publicidade e divulgação, obrigatoriamente licitados; 

c) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de 

representante exclusivo, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica 

especializada. 

Pelo exposto, não devem restar dúvidas de que caracteriza hipótese de inexigibilidade de 

licitação a contratação de profissional artístico consagrado pela crítica especializada, constante 

da alternativa D. As demais alternativas incluem-se entre as hipóteses de licitação dispensável, 

reguladas no art. 24 da Lei nº. 8666/93. 

 

 

CARGO: Técnico de Suporte 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 

O enunciado da questão retoma a informações explicitadas no texto “Uma evolução silenciosa”. 

Porém, a afirmativa I apresentada para análise “É necessário insistir no crescimento econômico 

e na proteção ambiental, conciliando meio ambiente e produção” está incoerente ao texto. O 

primeiro parágrafo é enfático ao afirmar que “não há mais tempo para conciliar meio ambiente 

e produção como se fossem opostos buscando a convivência possível”. De acordo com tais 

informações transcritas do texto, apenas as afirmativas II e III estão adequadas ao que se pede. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Considerando os principais conjuntos numéricos: os naturais, os inteiros e os racionais, 

verificamos que não existem números naturais nem inteiros distintos, cujo o produto seja igual a 

1. Assim, as alternativas A, B, C e E são descartadas. Já a afirmativa D, é facilmente 

comprovada com o produto de (2) . (1/2) = 1, no qual o produto de dois números distintos 

racionais é igual a 1.  
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QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Para se negar o fato de que todas as canecas estejam quentes é necessário garantir que pelo 

menos uma delas está fria. Assim, a alternativa correta é a B, “alguma caneca está fria”. 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO ANULADA 

A referida questão deve ser anulada por apresentar duas alternativas corretas A e C. 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO ANULADA 

As alternativas A e C deveriam apresentar respectivamente o ponto antes da extensão (.doc e 

.rar). Portanto, há mais de uma alternativa que atende ao enunciado da questão. 

 

 

 

CARGO: Técnico em Contabilidade 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO ANULADA 

O enunciado da questão é enfático quando prioriza “a substituição da palavra sem perda 

semântica”. Porém, a alternativa apresentada pelo gabarito preliminar como resposta correta, 

não satisfaz adequadamente ao objetivo da questão. A alternativa B não apresenta significado 

correto e coerente relacionado à palavra em destaque, assim como as demais alternativas de 

respostas são completamente incondizentes. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para alternativa E. 

O enunciado da questão retoma a informações explicitadas no texto “Uma evolução silenciosa”. 

Porém, a afirmativa I apresentada para análise “É necessário insistir no crescimento econômico 

e na proteção ambiental, conciliando meio ambiente e produção” está incoerente ao texto. O 

primeiro parágrafo é enfático ao afirmar que “não há mais tempo para conciliar meio ambiente 

e produção como se fossem opostos buscando a convivência possível”. De acordo com tais 

informações transcritas do texto, apenas as afirmativas II e III estão adequadas ao que se pede. 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO ANULADA 

A referida questão deve ser anulada por apresentar duas alternativas corretas A e C. 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 

Na obra Contabilidade Geral Fácil do renomado Prof. Osni Moura Ribeiro, também auditor, 

analista e consultor contábil ele discorre a definição de Atos e Fatos Administrativos. A questão 

teve como objetivo principal buscar a definição do Fato Modificativo e não a variação do 

Patrimônio Líquido em si, logo, o recurso é julgado improcedente, permanecendo como 

resposta no gabarito oficial a alternativa C. 

 

QUESTÃO 46 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 

Na obra Contabilidade Geral Fácil do renomado Prof. Osni Moura Ribeiro, também auditor, 

analista e consultor contábil ele discorre sobre Resultado da Conta Mercadorias (RCM), 

afirmando ser o resultado bruto do Exercício de uma empresa Comercial. Essa nomenclatura é 

utilizada exaustivamente pelos autores em todas as situações de apuração de resultado. 

Corroborando o enunciado da questão informa o valor das vendas de mercadorias. Logo, o 

recurso é julgado improcedente, permanecendo como resposta no gabarito oficial a alternativa B. 

 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO ANULADA 

Após análise da redação do enunciado da questão e das alternativas sugeridas como resposta, 

constatou-se duplicidade na resposta correta. 

 

QUESTÃO 50 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 

Na obra Licitações e Contratos da Administração Pública – manuais de legislação atlas, no art º 

22, § 6º afirma ser o pregão a única modalidade de licitação que atende a norma da lei no caso 

de alienação de bens móveis inservíveis e para a alienação de imóveis poderá ser pregão ou 

concorrência pública. O enunciado da questão aborda a alienação dos dois tipos de bens, ou 

seja, móveis e imóveis. Portanto, a melhor resposta para a questão é a mencionada no gabarito 

oficial. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 
 

 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 

as decisões e fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

02 de março de 2011. 

 

 

 

CONSULPLAN 


