
 

1 

 

 

  
                         
 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL 

C F E S S 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2016 DO 
CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

750000014 Flaviana Benedita Fonseca Analista 

750000615 Thays Nayara Gomes Abadia Analista 

750000679 Maria Aparecida Pereira Filho Analista 

750000941 Carlos Henrique Silva De Assunção Analista 

750000954 Tamisa Correa Da Costa Rocha Analista 

750001039 Joao Paulo De Barros Analista 

750001575 Marianna Nascimento Fernandes Analista 

750002127 Italo Rodrigues De Souza Analista 

750003220 Henrique Sanjiro Yuzuki Farias Analista 

750003878 Donizete Aparecido De Souza Analista 

750003907 Roberta Diniz Gregorin Marinheiro Analista 

750004061 Fernanda Campos Carvalho Analista 

750004735 Thaisa Lopes Caldeira Analista 

750005763 Etiene Regina Monteiro Gomes Da Silva Analista 

750006069 Moab Pereira Santana Analista 

750006707 Aurimar Andrade Dias Analista 

750006956 Aravind Krishnan Analista 

750007537 Andrea Virginia De Mattos Compagnon Analista 

750007692 Gisela Sousa Ferreira Analista 

750007787 Sarah Lopes Dos Anjos Analista 

750008263 Washington Patrick Barros Matos Analista 

750008325 Wilson Kazuyoshi Sato Analista 

750008364 Jucimaria Oliveira Silva Analista 
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750008506 Érica Rodrigues Dias Pereira Analista 

750008568 Priscilla Helena Emrich Lopes Analista 

750008635 Marilda Divina Mattos Ilidio José Pereira Analista 

750009019 Alexsander Alves De Moura Analista 

750009037 Hilna Teixeira Dos Santos Analista 

750009497 Sergio Jovem Junior Analista 

750011470 Petterson Pereira De Carvalho Analista 

750011790 Murillo Tavares Dos Santos Analista 

750012129 Guilherme Carvalho Amaro Analista 

750012429 Flavia Carolina Borges Lobo Analista 

750013556 Juliane Soares Da Silva Analista 

750013828 Alisson Silveira Freire Analista 

750014128 Fernando Luis Teles Carneiro Monteiro Analista 

750014780 Karine Cristina De Oliveira Paiva Analista 

750015241 Vitória Cristina Pereira Dos Santos Analista 

750015573 Maria Auxiliadora Ribeiro De Oliveira Analista 

750015799 Yuri Dos Santos Bessa Analista 

750015970 Bruna Gonçalves De Abrantes Analista 

750000493 Daisy Anne Araujo Veloso Assistente Técnico Administrativo 

750000606 Thays Nayara Gomes Abadia Assistente Técnico Administrativo 

750000648 Evilanne Rodrigues Lucas Assistente Técnico Administrativo 

750000689 Elenita Pereira Dos Santos Assistente Técnico Administrativo 

750001036 Joao Paulo De Barros Assistente Técnico Administrativo 

750001129 Victor Francisco Braga Tavares Assistente Técnico Administrativo 

750001729 Rodson Fialho Ribeiro Assistente Técnico Administrativo 

750002588 Querobim Damasceno De Souza Assistente Técnico Administrativo 

750002640 Ednete Henrique Da Silva Assistente Técnico Administrativo 

750002693 Hugo Lafayete Silva Pimentel Assistente Técnico Administrativo 

750003264 Felipe Rodrigues Alcantara Assistente Técnico Administrativo 

750004287 Wesley Pereira Assistente Técnico Administrativo 

750004672 Ágatha Marina Murari Azzolin Assistente Técnico Administrativo 

750005417 Vilmer De Moura Matos Assistente Técnico Administrativo 

750006708 Aurimar Andrade Dias Assistente Técnico Administrativo 

750006825 Leonardo Henrique Caldeira Da Silva Assistente Técnico Administrativo 

750007029 Gustavo Cesar De Sa Jacauna Assistente Técnico Administrativo 

750007572 Jennifer Maglia Assistente Técnico Administrativo 

750007680 Diana Lopes Amaral Moreira Assistente Técnico Administrativo 

750007714 Caroline Veronez Da Silva Assistente Técnico Administrativo 

750007881 Artur Lopes Dias Assistente Técnico Administrativo 

750007946 Bruna Arcanjo Miranda Assistente Técnico Administrativo 

750008061 Priscila Assunção Neiva Assistente Técnico Administrativo 

750008321 Deborah Christina Barbosa Stival Assistente Técnico Administrativo 

750008445 Lucas Isidio Bento Assistente Técnico Administrativo 

750008813 Fernando Luis Teles Carneiro Monteiro Assistente Técnico Administrativo 

750008831 Helena Tiago Ibiapina Parente Assistente Técnico Administrativo 

750008955 William Nascimento Da Costa Assistente Técnico Administrativo 

750009604 Priscila Campos Figueredo Neves Assistente Técnico Administrativo 

750009675 Patricia Almeida Do Nascimento Assistente Técnico Administrativo 

750010020 Rejane Da Silva Carvalho Assistente Técnico Administrativo 

750010807 José Roberto De Sousa Júnior Assistente Técnico Administrativo 

750010881 Maura De Sousa Brasileiro Assistente Técnico Administrativo 

750011574 Ludmilla Macedo Lima Assistente Técnico Administrativo 

750011604 Milena Ferraz Gontijo Soares Assistente Técnico Administrativo 
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750012011 Gilson Diniz Vieira Assistente Técnico Administrativo 

750012428 Adriana Rodrigues Da Silva Assistente Técnico Administrativo 

750013143 Éderson Rodrigues Pereira Assistente Técnico Administrativo 

750013387 Ivaneide Soares Cardoso Assistente Técnico Administrativo 

750013928 Gustavo Guedes De Araujo Assistente Técnico Administrativo 

750014641 Carlos Henrique Cordeiro Assistente Técnico Administrativo 

750014672 Débora Talita Vieira Caixeta Assistente Técnico Administrativo 

750014852 Fernanda Guirelli Balzani Assistente Técnico Administrativo 

750015089 Gustavo Moisés Sousa Alves Silva Assistente Técnico Administrativo 

750015321 Valdete Rodrigues De Oliveira Assistente Técnico Administrativo 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

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

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização 

dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Analista 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Os meios necessários para que o equilíbrio entre o tradicional e o novo seja alcançado. ” não pode ser 

considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Como assunto principal que motiva o autor a realizar a 

discussão apresentada pode-se apontar: ” deveria ser apontada a motivação para a realização da discussão, o que se 

declara na alternativa “B” refere-se a uma referência a uma possível proposta para a solução do problema apresentado.  

Fonte:  

 O próprio texto.   

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “Assinale a alteração proposta para o trecho selecionado cuja correção 

gramatical é preservada caso o termo destacado já tivesse sido introduzido no texto anteriormente sendo um referente 

para o termo anafórico. ” a substituição proposta deveria considerar a hipótese de um termo referente inserido no 

texto. Sendo assim em “C) “Mas as contas de vidro representavam duas coisas. ” (1º§) / Mas as contas de vidro 

representavam-nas. ” a substituição feita procede, pois, a forma verbal “representavam” indica transitividade direta 
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sendo o objeto direto “duas coisas” substituído pelo pronome pessoal oblíquo “as”, como a associação é feita a uma 

forma verbal que termina em “m”, temos “-na”.  

Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) As ações foram planejadas para que fossem executadas à noite. ” não pode ser considerada correta. De 

acordo com o enunciado da questão “A adequação presente em “reverência à tecnologia” (1º§) apresenta a mesma 

justificativa vista em: ” seria necessário apontar o exemplo de emprego da crase cuja justificativa fosse a mesma vista no 

exemplo dado no enunciado. Em “reverência à tecnologia” a crase ocorre devido à exigência de preposição do termo 

regente “reverência” associada à presença de artigo feminino diante de palavra feminina. Já em “à noite” a crase ocorre 

por se tratar de uma locução adverbial da qual participa palavra feminina.  

Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Exemplo: o automóvel tem absoluta prioridade em relação aos pedestres, mesmo em situações em que estes são 

vários e em que o veículo transporta uma única pessoa. Muitos brasileiros ficam assombrados ao saber que em Brasília 

os motoristas respeitam a faixa de segurança. Em outras cidades, faixa de segurança é mero detalhe, pouco importante 

diante da potência que é o automóvel. Isso também explica a quantidade de acidentes de trânsito que temos; a 

sensação de poder de que goza o motorista muitas vezes perturba sua capacidade de discernimento. ” Temos uma 

evidência de prova. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência 

das provas. Quanto à evidência das provas, pode-se chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela 

apresentação dos fatos (evidência de fato). Dentre os tipos mais comuns de evidência estão: fatos, exemplos, 

ilustrações, dados estatísticos e testemunho. ” Portanto, o exemplo ao qual se refere o enunciado da questão pode ser 

classificado como evidência de prova.  

Fonte: Pimentel, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed.  

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) I, II e IV. ” não pode ser considerada correta. 

De acordo com o contexto, a manutenção do objeto discursivo “espaço público” é feita através de: 

I. todos. 

II. ninguém. 

III. local coletivo. 

IV. ele (em “ele não é de ninguém”). 

Apenas os itens III e IV contribuem para a manutenção de “espaço público”.  

Em “A noção de espaço público lá está muito presente. No Brasil é diferente. Se o espaço é público, isso não significa 

que é de todos, que todos têm de cuidar dele; não, se o espaço é público, ele não é de ninguém. ” (2º§) O termo “todos” 

não se refere a “espaço público”, “todos” são as pessoas que ocupam ou utilizam o espaço público. O termo “ninguém” 

também não tem como referente “espaço público”, trata-se de um pronome indefinido significando “nenhuma pessoa”. 

Em “Nos cinemas brasileiros, celulares tocam com frequência e às vezes seus proprietários mantêm longas conversas, 

em voz alta, durante a exibição do filme. Os outros espectadores que se lixem. Existe aí um motivo adicional, além do 

desrespeito ao local coletivo. ” (2º§) é possível identificar a expressão “local coletivo” em referência ao espaço público 

assim como “ele” em “ele não é de ninguém”, ou seja, o espaço público não é de ninguém.  
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Fonte:  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) através de uma oposição de ideias. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Se o espaço é 

público, isso não significa que é de todos, que todos têm de cuidar dele; não, se o espaço é público, ele não é de 

ninguém. ” (2º§) não há uma oposição de ideias. A oposição é expressa, geralmente, pelas conjunções: mas, porém, 

contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. As negações expressas de modos diferentes, mas equivalentes 

(alternativa "d", divulgada como a correta) estão presentes demonstrando a utilização de um recurso retórico. 

A) espaço público = não significa que é de todos 

B) espaço público = não é de ninguém 

Na visão apresentada, com expressões negativas distintas, a propriedade do espaço público não pode ser atribuída a 

qualquer sujeito.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo haver (com sentido de existir) e fazer (indicação de tempo) são impessoais; portanto, não concordam com as 

expressões que os acompanham.  Na locução verbal com esses dois verbos, o auxiliar assume a impessoalidade do verbo 

principal. A alternativa “B) Haveriam aí motivos adicionais, além do desrespeito ao local coletivo. ” não pode ser 

considerada correta, pois, o verbo “haver” no sentido de existir é impessoal, portanto, não vai para o plural.  

Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando que o ano tenha 365 dias. 

1,8,15,22,29,36,... 

1+1.7=8     1+2.7=15...  1+50.7=351; 1+51.7=358; 1+52.7=365   Assim um ano com 365 dias começa e termina no mesmo 

dia da semana. 

Assim o ano em questão que começou numa quarta e terminou numa quinta só pode ser bissexto, ou seja, tem 366 dias 

e assim o dia 29 de fevereiro teve 29 dias. 

Dias de janeiro:  1,8,15,22,29 (4ª), 30 (5ª), 31(6ª) 

Dias de fevereiro: 1,8,15,22,29 (sábado) 

Dias de março: 1,8,15,22,29 (domingo) 30(2ª),31(3ª) 

Dias de abril: 1,8,15,22,29 (4ª) 30(5ª) 

1º de maio (6ª feira)  

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A, PECULATO, apropriação / desvio) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo (a expressão “posse’, nesse 
crime, abrange também a detenção e a posse indireta; ela deve ter sido obtida de forma lícita) (apropriação – o 
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funcionário tem a posse do bem, mas passa a atuar como se fosse seu dono – ex.: carcereiro que recebe os objetos do 
preso e os toma para si; policial que apreende objeto do bandido e fica com ele etc. ), ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio (desvio – é alterar o destino – ex. o funcionário público que paga alguém por serviço não prestado ou objeto 
não vendido à Administração Pública; o que empresta dinheiro público de que tem a guarda para ajudar amigos etc.; se 
o desvio for em proveito da própria administração haverá o crime do art. 315 – “emprego irregular de verbas ou rendas 
públicas” As demais alternativas se referem a outros crimes, tais como:   
CONCUSSÃO 
Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la (ex.: 
quando já passou no concurso mas ainda não tomou posse), mas em razão dela, vantagem indevida (a vantagem exigida 
tem de ser indevida);  
PREVARICAÇÃO 
Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 
Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. A “prevaricação” não se confunde com a “corrupção passiva privilegiada”; 
nesta, o agente atende a pedido ou influência de outrem; naquela não há tal pedido de influência, o agente visa 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
SONEGAÇÃO  
Art. 314 – Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-
lo, total ou parcialmente: 
Pena – reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. 
Fonte:  

 http://www.portaldotocantins.com/2015/06/25/mpe-oferece-denuncia-contra-vereador-e-servidor-da-camara-
municipal-de-figueiropolis-pelo-crime-de-peculato/ 

 https://aldoadv.wordpress.com/2009/12/12/crimes-contra-adm-publica-praticados-tanto-pelo-servidor-quanto-
pelo-particular-concurso-agente-penitenciario-pernambuco-20092010/ 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão em voga, por padrão, deve-se utilizar a fórmula infracitada para séries de parcelas iguais postecipadas, salvo 

designação em contrário no comando da questão. Dessa forma: 

 

, isto é, R$ 24.868,00. 

 

Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Desenvolvendo-se o quadro de pagamento pelo sistema SAC, verifica-se que: 

 

Mês Saldo Devedor Amortização Juros Prestação 

0 100.000 - - - 

1 100.000 - 5.000 5.000 

2 100.000 - 5.000 5.000 

3 80.000 20.000 5.000 25.000 

4 60.000 20.000 4.000 24.000 

5 40.000 20.000 3.000 23.000 

6 20.000 20.000 2.000 22.000 

7 - 20.000 1.000 21.000 

Totais 25.000 125.000 

 
Reitera-se que, embora a primeira amortização ocorra somente no terceiro mês, não houve carência para o pagamento 

dos juros nos dois primeiros meses. 
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Logo, o total pago a título de juros será R$ 125.000,00. 

Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na ferramenta em questão os recursos disponibilizados são categorizados em grupos que ficam abarcados dentro de 

diversas guias. Esta hierarquia pode ser claramente observada nas instruções oficiais disponibilizadas pelo fabricante, 

como no exemplo <https://support.office.com/pt-br/article/Verificar-ortografia-e-gram%C3%A1tica-no-Office-2007-

cab319e8-17df-4b08-8c6b-b868dd2228d1>. Com relação aos itens expostos no comando da questão, o único incorreto 

é o que afirma que “O recurso de espaçamento entre linhas está localizado no grupo Estilo da guia Início”, pois esse 

recurso encontra-se no grupo Parágrafo da guia Início. Com base nos argumentos apresentados, o recurso é 

improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ferramenta em questão disponibiliza uma série de funções que podem ser utilizadas na construção de uma planilha 

eletrônica, proporcionando cálculos e recursos automatizados na mesma. 

O item I da questão em análise afirma que: 

“A função SOMA é utilizada para somar todos valores as células especificadas por um determinado critério ou condição.” 

Primeiramente devemos destacar que o item é claro ao apresentar a descrição da função SOMA que segundo o 

fabricante do produto, tem a seguinte finalidade: 

“A função SOMA, uma das funções de matemática e trigonometria, adiciona valores. É possível adicionar valores 

individuais, referências de célula ou intervalos, ou uma mistura dos três.”. 

Analisando essa definição pode-se inferir que em momento algum o fabricante afirma que a função SOMA pode ser 

utilizada para somar valores de células especificadas por algum critério ou condição. Para utilizar esse recurso, deve-se 

utilizar outra função denominada SOMASE, que tem a seguinte finalidade. 

“Você pode usar a função SOMASE para somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você 

especificar.“ 

Logo pode-se observar que a função especificada no item não corresponde a descrição de funcionamento apresentada. 

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: 

 https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%A3o-SOMA-043e1c7d-7726-4e80-8f32-

07b23e057f89 

 https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%A3o-SOMASE-169b8c99-c05c-4483-a712-

1697a653039b 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 26 deveria ser anulada tendo em vista que haveria mais de uma resposta 

correta. As razões recursais dispõem ainda que na questão não há uma alternativa correta. Cumpre ressaltar que a única 

alternativa correta é a letra "a" tendo em vista a sequencia correta de elementos pré-transação, transação e pós-

transação. As políticas de pré-transação são aquelas que estabelecem as bases para o funcionamento eficiente do 

serviço logístico, como as políticas diversas de tempo e entrega de mercadorias ou política de devoluções. Já os 

elementos de transação são os que estão diretamente envolvidos com a entrega do produto, como por exemplo a 

seleção do modo de transporte, disponibilidade de estoque e o tempo. Por último, os elementos de pós-transação são 

os serviços necessários para o suporte ao produto após a prestação do serviço, como por exemplo, o rastreamento do 

produto, assegurar a reposição em caso de defeito, devolução, rede de atendimento para garantia e reparos e o 

gerenciamento de reclamações, etc. Nesse sentido, todos os elementos apresentados na questão se encaixam e um dos 

três estágios do nível de serviço logístico de forma clara e objetiva, conforme Ballou (2009). Sendo assim, os recursos 



 

8 

 

foram indeferidos. 

Fonte: BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 1º ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 27 deveria ser anulada tendo em vista a existência de mais de uma resposta 

correta, A ou B. Cumpre ressaltar que na questão de nº 27 a única sequencia correta é aquela representada pela 

alternativa "B", (2,4,3,1). Por outro lado, a sequencia representada pela alternativa "A", (3,1,2,4) está incorreta. Por 

exemplo, o item "d - é o levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas." não pode ser classificado 

como "avaliação", mas sim como "diagnóstico", este diagnóstico é realizado no ambiente de trabalho (de diferentes 

formas, como por exemplo, avaliação de desempenho), com o objetivo de identificar ações pontuais que devem ser 

tomadas visando o aprimoramento do treinamento de pessoal. É um diagnóstico, não uma avaliação. A etapa de 

avaliação é realizada após a finalização do treinamento, quando é feito uma reflexão sobre o resultado alcançado, tendo 

em vista aspectos que devem ser mantidos, melhorados ou modificados. Sendo assim, os recursos foram indeferidos. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 28 deveria ser anulada tendo em vista a existência de mais de uma alternativa 

incorreta. Cumpre ressaltar que dentre as diversas atividades que são consideradas centrais em um departamento de 

compras, a única alternativa INCORRETA seria a "D" - "Receber de cada setor solicitante, os preços a serem pagos pelas 

mercadorias compradas", uma vez que a pesquisa de preço é uma atribuição restrita ao setor responsável pela compra. 

A alternativa "a" é correta uma vez que "verificar a nota fiscal" seria uma forma de garantir, por exemplo, que a 

quantidade ou as características dos itens comprados estão compatíveis com as informações inerentes ao "pedido de 

compra", nenhum outro departamento que também possui algum tipo de contato com a NF (como contabilidade, 

financeiro, etc) possuiria a competência e o conhecimento necessário para fazer esta conferência. Esta conferência é 

necessária pois caso haja alguma inconsistência, a mercadoria já seria então devolvida de imediato. Em algumas 

organizações existe um funcionamento em conjunto de compras com almoxarifado (o que não é o caso desta questão), 

neste caso aí poder-se-ia afirmar que o setor de almoxarifado também poderia fazer esta conferência da nota fiscal. 

Com relação à alternativa "b", que também é correta, representa a função do setor de compras para selecionar as 

diversas opções de fornecedores para a organização. Neste caso, o setor de compras (guardando as devidas 

particularidades de cada empresa) possuem procedimentos próprios para o cadastramento de diferentes empresas que 

possuem qualidades técnicas para o fornecimento. Uma vez esta empresas estando cadastradas, o setor de compras 

decidirá, conforme critérios próprios, para qual fornecedor passará o pedido de compras. Por último, com relação à 

alternativa "C", que também está correta, o relacionamento com vendedores é uma atividade importante para que a 

empresa possa estabelecer novas parcerias com fornecedores, abrindo assim novas oportunidades ou opções de 

compras futuras. É importante que a organização busque obter várias opções de fornecedores para um mesmo tipo de 

produto, assim poderão acontecer negociações mais favoráveis (preço, prazo, etc) além de minimizar a ocorrência de 

problemas com o fornecimento. Sendo assim, os recursos foram indeferidos. 

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 29 o gabarito oficial deveria ser modificado de "C" para "D", uma vez que no 

primeiro item a ser avaliado como V ou F (modal rodoviário), não pode-se afirmar que o mesmo seja confiável, portanto 

a afirmação seria "Falsa". Cumpre ressaltar que a confiabilidade na entrega é fruto do recebimento da mercadoria no 
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prazo correto, com embalagem correta, sem danos causados pelo transporte o que é uma característica do transporte 

rodoviário. Esta característica é alcançada uma vez que o modal rodoviário é o único transporte considerado "porta a 

porta", ou seja, a distância percorrida entre o fornecedor e o cliente é atendida apenas por um tipo de modal, sem a 

necessidade de transbordo para outro modal, como geralmente acontece com o transporte aéreo, ferroviário e 

dutoviário. Desta forma, existe um menor manuseio da mercadoria, minimizando a ocorrência de atrasos e danos na 

encomenda. Quando se fala em confiabilidade do modal rodoviário está se levando em consideração aspectos que são 

mundialmente considerados como fatores de riscos e não fatores inerentes à uma localização geográfica específica 

(como no caso de roubos que são particularidades de uma determinada região). Sustenta ainda o recurso que a segunda 

afirmação, inerente ao transporte ferroviário, seria na verdade "verdadeira". Com relação a este aspecto, cumpre 

ressaltar que o modal ferroviário utilizado para o transporte de cargas é mais lento que o transporte rodoviário e ainda 

mais lento que o transporte aéreo, condição que por si só já invalida esta afirmação. Outro aspecto falso é afirmar que o 

transporte ferroviário é indicado para pequenas distâncias e pequenas cargas, quando na verdade é justamente o 

contrário, segundo POZO (2008). Portanto, os recursos foram indeferidos. 

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 30 deveria haver a alteração do gabarito de letra "B" (resposta oficial) para 
letra "A", uma vez que o resultado seria 3,18 giros ao ano. Entretanto cumpre ressaltar que o resultado correto é 4,15 
giros por ano. Para chegar a este resultado deve-se fazer a divisão entre o custo anual de vendas (R$ 581.000,00) e o 
investimento em estoque (R$ 140.000,00), portanto, resultando no valor de 4,15 giros ao ano. Assim, os recursos foram 
indeferidos. 
Fonte: POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 
Atlas, 2008 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a legislação contábil brasileira, o resultado bruto é o resultado após as atividades da empresa, portanto é a 

receita bruta de sua atividade, menos as deduções menos o custo da atividade. 

As receitas com aplicações financeiras invariavelmente devem ser classificadas como receitas financeiras, segundo 

legislação contábil e fiscal do Brasil, se a entidade atua no mercado financeiro ela deve apresentar uma receita com 

serviços financeiros como sua receita bruta da atividade fim. 

Portanto a resolução da questão fica: 

= Receita bruta de vendas R$ 500.000,00 

- Tributos sobre vendas  R$ 25.000,00 

- Devoluções de vendas  R$ 2.000,00 

= Receita líquida R$ 473.000,00 

- Custo da mercadoria vendida  R$ 200.000,00 

= RESULTADO BRUTO R$ 273.000,00 

 

Então, a resposta correta é letra B R$ 273.000,00 

Fonte: 

 LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Com alterações posteriores, Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm 

 Cpc 26, disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56 

 LEI Nº 12.973, DE 13 DE MAIO DE 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/L12973.htm 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.973-2014?OpenDocument
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Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a legislação contábil brasileira, uma provisão deve ser reconhecida quando não se tem certeza sobre o tempo 

ou o valor dos desembolsos futuros exigidos na liquidação. 

A NBC 19 define provisão como: “Provisão é um passivo de prazo ou valor incertos.” 

A mesma norma continua: 

“Esta Norma distingue entre:  

(a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável) porque 

são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial 

de serviço seja necessária para liquidar a obrigação; 

(b) Passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque são:  

(i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que 

possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços, ou; 

 (ii) obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento desta Norma (porque não é provável que 

seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou potencial de serviços para liquidar a 

obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação).  

Reconhecimento Provisões. 

Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

 (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; 

 (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de 

serviços para liquidar a obrigação; e;  

(c) possa ser feita uma estimativa confiável possa ser feita do montante da obrigação. Se estas essas condições não 

forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.” 

A CVM, em sua deliberação No 489 por sua vez mostra que: 

Para fins de classificação dos ativos e passivos em contingentes ou não, esta NPC usa os termos praticamente certo, 

provável, possível e remota com os seguintes conceitos:  

(a) Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado no julgamento de contingências ativas. Ele é 

aplicado para refletir uma situação na qual um evento futuro é certo, apesar de não ocorrido. Essa certeza advém de 

situações cujo controle está com a administração de uma entidade, e depende apenas dela, ou de situações em que 

há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 

(b) Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer. 

(c) Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota. 

(d) Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. 

Os conceitos descritos nesse item não necessariamente se aplicam a outras normas. 

Provisões 

10. Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

(a) uma entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento 

passado; 

(b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e 
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(c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança. 

Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão não deve ser reconhecida. É importante notar, por outro 

lado, a diferença existente entre provisões e outros passivos e contingências passivas, conforme os itens 7, 8 e os 

exemplos no Anexo II a esta NPC, notadamente aqueles incluídos no item 4.   

O mesmo se repete na legislação comercial e no CPC 25, que faz plena distinção entre os termos possível e provável, 

deixando claro que devemos registrar uma provisão quando for provável que haverá saídas de recursos. 

A questão afirma que é provável que a empresa tenha um gasto de R$ 20.000,00, portanto a resposta correta, segundo 

a legislação vigente é: 

B) Reconhecer uma provisão de R$ 20.000,00. 

Assim a questão e o gabarito estão corretos e o recurso improcedente. 

Fonte  

 NBC19 disponível em http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/NBC_TSP_19.pdf 

 Deliberação 489 da CVM, disponível em www.cvm.gov.br/legislacao/deli/anexos/0400/deli489.doc 

 Cpc 25, disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56 

 LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm 

 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve erro material na questão o qual dificulta o julgamento. O erro encontra-se na opção D, onde aparece o número II 

duas vezes. Diante do exposto, a questão foi anulada. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a análise de três assertivas conforme o disposto na Lei n. 8.662/93. A assertiva I é falsa, pois sustenta 

que “APENAS” os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, “EXPEDIDO NO PAÍS”, podem 

exercer a profissão de assistente social. Contudo, a lei elenca mais duas hipóteses, conforme previsto no artigo 2º: o 

diploma expedido no estrangeiro e validado no Brasil, além dos agentes sociais em exercício nos órgãos públicos. A 

assertiva II é verdadeira, pois corresponde exatamente ao disposto no art. 7º, parágrafo 2º da norma. A assertiva III é 

falsa, pois o mandato dos membros do Conselho é de 3 anos, conforme art. 20 da Lei.   

Fonte: Lei n. 8.662/93. 

 
 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão pede a análise de assertivas referentes à Resolução n. 469/2005. Contudo, houve equívoco no comando da 

questão ao mencionar a Lei n. 8.662/93 e não a Resolução. Em face do equívoco, a questão não oferece resposta, pois as 

assertivas não podem ser julgadas à luz da norma retro referida, tornando-se incompatível com a objetividade de 

certame. Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Resolução n. 469/2005. 

 
 
 
 
 

http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/NBC_TSP_19.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/deli/anexos/0400/deli489.doc
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument


 

12 

 

 
 

Cargo: Assistente Técnico Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No 5º parágrafo, a autora deixa explícita a causa do desaparecimento do bem-te-vi: “O que leva a crer no 

desaparecimento do bem-te-vi  são as mudanças que começo a observar na sua voz.”  

A afirmação da autora enfatiza e corrobora a alternativa A, como correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Há, realmente duas alternativas corretas: A palavra “excentricidade” significa “qualidade  ou condição do que é 

excêntrico”, ou seja , “excêntrico - diz-se do indivíduo que age ou pensa de maneira extravagante, fora dos padrões 

considerados normais.”.  “Excepcionalidade” significa “qualidade do que é excepcional”, ou seja “ que é fora do comum, 

que ocorre além dos limites do estabelecido  ou do que é normal, frequente ou corriqueiro.” 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,  (com a nova ortografia ) – Ed. Objetiva Ltda. – Rio de Janeiro 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta para essa questão é a “A”. Na alternativa “B”, a palavra “mangueira” não é um tritongo pois o “u” 

forma com o “G” um dígrafo , ou seja , esse fonema “u” não é pronunciado, gerando assim um ditongo : “man-guei-ra 

Veja:  “Evanildo Bechara em sua Moderna Gramática  Portuguesa – Editora Lucerna – 37ª edição – Rio de Janeiro – 2004 

á p.73  explica que “Letra diacrítica é aquela que se junta a outra para lhe dar valor fonético especial e constituir um 

dígrafo.”[...] 

Obs.: Daí se tiram as seguintes conclusões  aplicáveis à análise fonética :  

1ª) Não há ditongo em “quero”  

[..] 

3ª ) “Qu” e “gu” se classificam como /K/e /g/, respectivamente . 

Fonte: Bechara, Evanildo – Moderna Gramática Portuguesa – Ed. Lucerna, 2004 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do momento que a autora menciona “irreverência gramatical”, outras nomenclaturas ou entendimentos 

diversos são abolidos, pois a menção está explícita: “irreverência” que, segundo Houaiss , significa desacato, 

desrespeito. A irreverência, de que aqui se trata, é gramatical, portanto, está clara a intenção da autora para enfatizar 

que o canto do pássaro (te-vi, te-vi) é um desrespeito à norma-padrão no uso do pronome átono, iniciando frase. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “O, os, a, as são pronomes demonstrativos quando podem ser substituídos por “isto, isso, aquilo, ou aquele, aqueles, 
aquela, aquelas.”  
Na frase “O que leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi são as mudanças...”, a partícula “o” pode ser substituída 
por “aquilo”. 
Fonte:  

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 
Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 O próprio texto. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundas: 1,8,15,22,29. Assim o mês em questão foi fevereiro. Janeiro e março têm respectivamente 31 dias. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Soma=693 páginas 
A sequência é uma progressão aritmética. 
Sn= (a1+an).n/2 
693=(a1+an).n/2 
1386=( a1+a21).21 
a1+a21=66 
a1+a1+20.3=66 
2a1=66-60 
2a1=6 
a1=3 
a21= a1+20.3 
a21= 3+60 
a21= 63 
Um dia antes: 60 páginas. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Falta da informação no enunciado de que as canetas e os lápis escolhidos deveriam ser de marcas diferentes. 
Segue a resolução: 
C3,2.Cn,2= 3!/1!2! . n!/2!(n-2)!=30 

3 . n!/2!(n-2)!=30 

n!/2!(n-2)!=10 

n!/(n-2)!=20 

para n=5 :  5!/3!=5.4.3!/3!=20 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a revista Geografia e Conhecimento Prático são problemas enfrentados pelos professores de inglês no 

ensino de uma segunda língua nas escolas públicas brasileiras: indisciplina; desnível de conhecimento entre os alunos; 

falta de motivação; bem como o desafio de se mostrar a importância da disciplina. A questão solicitou aquele item que 

não enquadrava dentro da realidade – o item que não se enquadra e que está expresso em uma das alternativas é 

grande motivação por parte dos alunos. Na verdade há de forma geral um total desinteresse no que diz respeito a 

aprendizagem de uma segunda língua. Esse desinteresse se dá devido a escassez de motivação e a desvalorização da 

disciplina. 

Fonte: Revista Geografia e Conhecimento Prático 2016. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de temas como sociedade (população) economia (renda) e localização dessa sociedade, sendo uma 

questão interpretativa tendo como base a tabela exposta. A população de Valinhos está inserida na Região 

Metropolitana de Campinas e a de Santos na Região Metropolitana da Baixada Santista. 

Fonte: Revista Geografia e Conhecimento Prático 2016. 

 
Questão: 19 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo tratado é sustentabilidade (relacionado ao meio ambiente), o texto trata do Cerrado, um bioma brasileiro 

altamente extenso, com uma enorme biodiversidade, com nascentes de rios importantes do território brasileiro. Quanto 

ao questionamento do Rio Amazonas, vale ressaltar que ele não está sozinho no texto Amazonas \ Tocantins, ou seja, 

córregos que nascem no centro-oeste e que são afluentes do Tocantins. O Rio Tocantins desemboca no Rio Pará, que 

corre ao sul da Ilha de Marajó e pertence ao estuário do Rio Amazonas, por isso, o texto apresenta Amazonas \ 

Tocantins, uma vez que a nascente do Rio Amazonas é na Cordilheira dos Andes e que o Amazonas é um rio de recarga 

mista. No entanto, o que foi questionado foi qual o bioma (vegetação), que tem sofrido devastação pelas atividades 

agrícolas. Ora a extensão, biodiversidade e as bacias, bem como a prática de plantio de soja são características 

específicas do bioma Cerrado, e é exclusivamente o plantio de soja, para a produção de grãos e a agropecuária que tem 

contribuído para a devastação do bioma, colocando-o numa situação de emergência no que tange a implantação de 

práticas sustentáveis.   

Fonte: Revista Geografia e Conhecimento Prático, 2016. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicitou para apontar o que motivou a verticalização (construção de prédios) na cidade. Dos itens 

apresentados descarta-se: o não emprego do elevador (incorreto, pois o elevador facilitou o transporte de pessoas no 

prédio. Baixo preço das terras para a construção dos prédios (incorreto), pois a alta dos preços das terras estimula a 

construção de prédios, pois pode-se obter maiores lucros em um espaço menor. Abundância de espaços para a 

construção de edifícios (incorreto, na realidade há escassez), o que possibilitou a verticalização foi o desenvolvimento de 

tecnologia do concreto armado. 

Fonte: Revista, Geografia e Conhecimento Prático 2016. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para os documentos oficiais o autor Lima define: 

Carta => Forma de correspondência com personalidade pública ou particular, utilizada para fazer solicitações, convites, 

externar agradecimentos ou transmitir informações. 

Aviso => Correspondência oficial com estrutura semelhante à do ofício, assinada por Ministro de Estado e/ou dirigente 

de órgãos integrantes da Presidência da República para comunicação com outra autoridade de igual nível hierárquico ou 

com seus subalternos. 

Atestado => Documento firmado por uma ou mais pessoas, a favor de outra, declarando a verdade de qualquer fato de 

que tenha conhecimento. 

Circular => É correspondência oficial enviada simultaneamente a diversos destinatários, com texto idêntico, 

transmitindo instruções, ordens, recomendações, determinando a execução de serviços ou esclarecendo o conteúdo de 

leis, normas e regulamentos. Pode ser apresentada sob a forma de ofício, memorando, carta ou fax, mas sempre 

multidirecional. Pode conter ementa. 

A questão solicitava a comprovação de expertise de um profissional, portanto, o atestado é o documento oficial para a 

confirmação dessas informações. 

Fonte: LIMA, A. Oliveira – Manual de Redação Oficial – São Paulo – Editora Campus – 2003 – Pág. 75. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para os tipos de correspondência oficial o autor Lima (2003) define: 

Ofício => 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 06 de março de 1992, da Secretaria de Administração Federal. 
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Mensagem => É o ato escrito e solene com que o Presidente da República se dirige ao Congresso Nacional por ocasião 

de sua abertura ou para expor as realizações do Governo; propor orçamentos; encaminhar projetos de lei, alterar 

projetos de lei. Apresentar nomes para determinados cargos ou apresentar as razões de seu veto a projetos de lei 

submetidos à sua sanção. A Câmara dos Deputados e o Senado também utilizam mensagens para se dirigir ao Chefe do 

Executivo. 

Ordem de Serviço => É expediente interno de um órgão mediante o qual o seu titular regula procedimentos para a 

execução de serviços, fixa comandos de ação ou estabelece normas para o cumprimento de determinado serviço.  

Parecer => É um exame apurado que se faz sobre determinado assunto, com apresentação, fundamentada de solução e, 

de acordo com as circunstâncias, pode ser favorável ou contrário a ele. Tem como objetivo principal fornecer subsídios 

para tomada de decisões. Geralmente é vazado no corpo de um processo e serve de base para despachos e decisões. 

A questão contempla um tipo de correspondência oficial definida como Ofício. 

Fonte: LIMA, A. Oliveira – Manual de Redação Oficial – São Paulo – Editora Campus – 2003 – Pág. 123. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os autores Lacombe e Heilborn, temos: 

Sociedade Anônima => É a empresa cuja propriedade é dividida em pequenas frações denominadas ações e os donos 

das ações são donos da empresa na proporção das ações possuídas. 

Cooperativa => Empresa formada e dirigida por uma associação de usuários ou fornecedores de um produto com o 

objetivo de desenvolver uma atividade econômica ou prestar serviços comuns, eliminando os intermediários. 

Sociedade limitada => Forma jurídica e organizacional de uma empresa que permite que a responsabilidade de alguns 

sócios seja limitada ao montante de dinheiro que forneceram à sociedade. 

Capitalismo => Sistema econômico em que cada pessoa tem o direito à propriedade privada e a usá-la da forma que lhe 

pareça mais conveniente, desde que sejam respeitadas as leis vigentes.  

A questão solicita a classificação de uma empresa que tem o seu capital dividido em ações e a responsabilidade dos 

sócios o acionista é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, tal enunciado corresponde ao 

conceito de Sociedade Anônima. 

Fonte: LACOMBE, Francisco, HEILBORN, Gilberto – Administração – Princípios e Tendências – 2ª Edição – São Paulo – 

Editora Saraiva – 2008 – Pág. 30. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o autor Maximiano (2004) as estruturas organizacionais são assim definidas: 

Territorial ou geográfica => Cada unidade de trabalho corresponde a um território (ou pedaço do mapa). O critério 

geográfico ou territorial (ou regional) pode ser utilizado quando a organização opera numa área grande, ou em locais 

diferentes, e em cada local é necessário disponibilizar um certo volume de recursos ou certa autonomia. 

Funcional => Consiste em atribuir a cada uma das unidades de trabalho a responsabilidade por uma função 

organizacional – operações, marketing, finanças, recursos humanos e assim por diante. 

Por produto => Quando a empresa trabalha com vários produtos ou serviços, que apresentam diferenças importantes 

entre si, pode ser melhor administrar cada um individualmente. Essa escolha resulta em uma estrutura organizacional 

em que a responsabilidade é dividida usando o produto ou serviço como critério. Cada unidade de trabalho, 

consequentemente, tem responsabilidade e autoridade sobre um grupo de operações ou sobre a totalidade das 

operações relativas a um produto ou serviço. 

Por áreas de conhecimento => Usadas frequentemente em Escolas, Laboratórios, Institutos de Pesquisa trabalham com 

diferentes áreas do conhecimento, que são suas linhas de produtos. Nessas organizações, os departamentos são criados 

para realizar atividades especializadas nas diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo: contabilidade, administração 

e economia ou engenharia civil, mecânica e elétrica. 

A questão apresentava o desenho de um organograma funcional, tendo em vista que mostrava as principais funções da 

Secretaria de Obras.  
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Fonte: MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru – Fundamentos de Administração – Manual Compacto para cursos de 

formação tecnológica e sequenciais – São Paulo – Editora Atlas – 2004 – Pág. 165. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para os autores Sobral e Alketa (2010) o processo de planejamento: 

Proporciona senso de direção => O planejamento dá e especifica um rumo para a organização, o que permite direcionar 

os esforços de seus membros para um objetivo comum. 

Define parâmetros de controle => O planejamento proporciona critérios de avaliação do desempenho organizacional. Ao 

estabelecer objetivos, o planejamento define padrões de desempenho que permitem o controle da organização. Sem 

planejamento é impossível conceber um sistema de controle eficaz. 

Atua como fonte de motivação e comprometimento => O planejamento facilita a identificação das pessoas com a 

organização. Os objetivos e planos reduzem a incerteza e esclarecem o papel que cada pessoa desempenha na 

organização motivando e comprometendo seus membros. 

Possibilita a execução de uma variedade de atividades => A função organização, através da estrutura organizacional 

possibilita aos membros organizacionais a execução de uma variedade de atividades de acordo com os critérios de 

divisão de trabalho que definem a especialização, a padronização e a departamentalização de tarefas e funções. 

Como a questão solicita a EXCEÇÃO, a alternativa considerada errada é a que possibilita a execução de uma variedade 

de atividades, pois se refere à função administrativa organização e não a de planejamento. 

Fonte: SOBRAL, Filipe e PECI, Alketa – Administração – Teoria e Prática no contexto brasileiro – São Paulo – Editora 

Pearson – 2010 – Pág. 133, 134 e 167 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para os autores GRIFFIN e MOORHEAD  (2016) o Comportamento Organizacional é o estudo do comportamento humano 

em contextos organizacionais, a interface entre o comportamento humano em relação à empresa e a análise da própria 

organização. Os indivíduos não trabalham isolados, eles trabalham em contato com outras pessoas e com a organização 

de várias maneiras. Os pontos de contato incluem gerentes, colegas de trabalho, políticas e procedimentos formais da 

organização e as várias mudanças implementadas pela empresa. 

O campo do comportamento organizacional tenta compreender o comportamento humano nas estruturas empresariais, 

a própria organização e a interface indivíduo-organização.  

A questão aborda sobre a heterogeneidade da composição da força de trabalho nas organizações que é traduzida 

através do comportamento organizacional. 

Fonte: GRIFFIN, Ricky W. e MOORHEAD, Gregory – Comportamento Organizacional – Gestão de Pessoas e Organização – 

São Paulo – Editora CENGAGE Learning – 2016 - Pág. 4. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A autora Maria Célia Bastos Pereira (2015) esclarece que o levantamento das necessidades de treinamento, que reflete 

o planejamento estratégico da empresa, as metas para o setor de pessoas que participarão do treinamento, podem ser 

efetuadas em três diferentes níveis de analise: 

 Nível da análise da organização total: o sistema organizacional. 

 Nível da análise dos recursos humanos: o sistema de treinamento e 

 Nível da análise das operações e tarefas: o sistema de aquisição de habilidades. 

Para levantar as necessidades de treinamento, é necessário ter em mente a função atual e/ou futura do pessoal a ser 

treinado e procurar determinar com precisão os problemas inerentes a esses profissionais. 

Fonte: PEREIRA, Maria Célia Bastos – RH Essencial – Gestão Estratégica de Pessoas e Competências – São Paulo – Editora 

Saraiva – 2015 – Pág. 266. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a resposta correta é “poder disciplinar”. Contudo, o poder disciplinar somente é exercido na 

aplicação de sanções aos administrados que estão sujeitos à disciplina interna da Administração Pública. O caso 

proposto refere-se à aplicação de penalidade de trânsito, portanto, poder de polícia.  

Fonte: Manuais básicos de Direito Administrativo. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A razão recursal procede no sentido de que a falta de especificação do tipo de decreto (se Legislativo ou Executivo), 

maculou a questão, tornando-a sem resposta, já que o decreto “legislativo” tem função análoga à lei. A questão, com o 

objetivo de ser meramente de noções de Direito, acabou tonando-se incompreensível para o leigo. Diante do exposto, a 

questão foi anulada. 

Fonte: Manuais de Direito Constitucional. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão nº 38, a letra B apresenta texto correto “B) Entende-se como entidade familiar a 

comunidade formada por pai, mãe e seus descendentes”, o que geraria dupla resposta e, portanto, erro na divulgação 

do gabarito.  Entretanto, tal argumentação não procede, pois o texto apresentado na letra B está INCORRETO, de acordo 

com o texto da Constituição Federal de 1988. O texto correto segue descrito (abaixo, em negrito), segundo a referência 

bibliográfica: 

 

TÍTULO VIII – Da Ordem Social 

CAPÍTULO VII 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes.  

Fonte: BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Brasília,1988.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o argumento que: “a partir do Decreto número 181/1890 a Igreja não realizava mais matrimônios com efeitos 

civis. Assim, o casamento religioso gerava um simples concubinato que é visto, modernamente, como um termo jurídico 

que especifica uma união não formalizada pelo casamento civil”. 

Tal argumento é improcedente, pois NÃO se refere à questão de número 39, que aborda o Art. 8º da Lei nº 8.662, de 7 

de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências.  

Neste sentido, o tema da questão abordada (nº 39) não se relaciona ao argumento apresentado no recurso.   
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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, 

 

10 de fevereiro de 2017 

CONSULPLAN 

 


