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TORNA PÚBLICO: 

 

 

Art. 1º O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos 

provisórios relativos às provas escritas do Concurso Público para Provimento 

de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal de 

Marechal Cândido Rondon, conforme descrito a seguir: 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

1) CARGO: ANALISTA DE INFORMÁTICA: 



QUESTÃO: RESULTADO: 

01 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: Questão Nº 1 - Referente ao Texto Nº 1: Conforme o gabarito a questão 

certa é a letra D. Mas, existe mais uma alternativa INCORRETA que é a letra B, pois, 

TI na área de Informática, significa Tecnologia da Informação, e vem do acrônimo 

da Língua Inglesa IT (Information Technology), e não como fala na alternativa B 

("pode-se inferir que seja Tecnologia de Informática"), sendo assim, existe duas 

alternativas INCORRETAS e não apenas a letra D, conforme divulgado no gabarito. 

Mais uma observação, não se pode concluir o que significa TI, pois, o texto não traz 

informações necessárias sobre esta sigla. Segue abaixo, alguns Livros e Sites, que 

fala sobre o significado de TI (Tecnologia da Informação): Top-Down Network 

Design Second Edition (OPPENHEIMER, 2004); Guia Livre - Referência de Migração 

para Software Livre do Governo Federal, fonte: www.governoeletronico.gov.br; 

http://www.administradores.com.br/aperfeicoamento/livros/governanca-de-ti-

tecnologia-da-informacao/244/ 

http://www.submarino.com.br/produto/5480415/livros/administracaoenegocios/ad

ministracao/livro-governanca-em-ti http://www.infowester.com/ti.php Desta forma, 

conforme acima exposto, interponho recurso contra o gabarito provisório para a 

questão de Nº 1. 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso NÃO procede. O recorrente não nega que a 

resposta dada como aquela a ser marcada (D) seja adequada. Ele, apenas, 

afirma que existe mais uma alternativa errada, qual seja a (B). Ora, a reflexão 

apresentada pelo candidato para sustentar a sua discordância não tem base 

argumentativa sólida. Em primeiro lugar, a alternativa B não afirma que “TI” 

significa “Tecnologia de Informática”; ela apenas afirma que “pode-se inferir”. Uma 

coisa é algo ser efetivamente; outra é se inferir que ele seja. Em segundo lugar, o 

candidato afirma que, à luz do texto, não se pode “concluir o que significa TI”, mas 

é isto que afirma a alternativa B, pois ela usa o termo “inferir” e não “concluir”. Em 

terceiro lugar, nem a suposta demonstração de que TI seria Tecnologia da 

Informação e não Tecnologia de Informática se sustenta, pois as expressões são 

intercambiáveis numa prática discursiva que toma o senso comum como filtro de 

leitura e de interpretação e não um detalhe puramente técnico e especializado 

como o candidato pretende carrear para a sua defesa. Em quarto lugar, como 

nos dois casos se trata, linguisticamente, de expressões constituídas por nome e 

locução adjetiva, elas, em termos textuais, que é o que está em jogo no momento, 

são perfeitamente substituíveis sem maior prejuízo para a leitura do fragmento. Em 

face do exposto, fica negado o pedido de revisão da questão, mantendo-se o 

gabarito divulgado, principalmente pelo fato de alternativa ser construída em 

termos de “inferir” e não “concluir” ou de “ser”. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

15 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: Questão Nº 15 - Referente ao Texto N° 7: Conforme o gabarito a questão 

certa é a alternativa C. Mas a alternativa E também está certa. Análise da 

Alternativa E: "Tata Consultancy Services e Aegis Communications são empresas 

multinacionais da Índia e ambas trabalham com energia, telecom e metais." O 

texto de Nº 7, deixa claro que às empresas multinacionais Indianas, Tata 

Consultancy Services e Aegis Communications (é um conglomerado de energia, 

telecom e metais), sendo assim, a questão possui duas alternativas 

correspondentes, ou seja, CORRETAS. Desta forma, conforme acima exposto, 

interponho recurso contra o gabarito provisório para a questão Nº 15. 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso NÃO procede. O recorrente não nega que a 

resposta dada como correta (C) seja adequada. Ele tão somente afirma que 

existe mais uma alternativa correta, qual seja a (E). Atenhamo-nos, portanto, à 

demonstração de que a alternativa “E” está errada e não poderia ser assinalada. 

O equívoco do candidato reside em não perceber que a expressão 

“conglomerado de energia, telecom e metais”, colocada entre vírgulas, funciona 

como aposto de um termo singular: especificamente, Essar Group. A rigor, nem 

uma das duas multinacionais indianas podem ser ditas como exercendo aquelas 

atividades. Apenas a última, por pertencer ao Essar Group, talvez, pudesse ser 

admitida como pertencendo àquele ramo. De acordo com o texto, somente se 

pode afirmar que o Essar Group atua nos ramos elencados. Basta comparar o 

singular de “conglomerado” e o plural de “resolvem”. Se as duas empresas 

atuassem nos ramos em pauta, o termo “conglomerado” estaria no plural e não no 

singular e, mesmo assim, a referência seria ao grupo Tatá e ao Essar Group e não 

às duas multinacionais citadas. Como se pode perceber, o termo “conglomerado” 

aparece no singular, pois se refere ao antecedente “Essar Group”. Em face disso, 

fica negado o pedido de revisão da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: A letra "B" está correta, pois utilizando o protocolo SNMP é possível 

gerenciar informações de rede, e de dispositivos de rede, inclusive do servidor de 

rede. Portanto, como a letra "C" (pelo gabarito preliminar) também está correta, 

esta questão deveria ser anulada. 

RESPOSTA AO RECURSO: Na questão acima: "Quais das seguintes afirmações 

descreve melhor a finalidade do protocolo SNMP ? 

A resposta "C" é clara, pela própria definição do uso do protocolo, como o próprio 

candidato citou. Mas o item "B", apesar de sugerir em seu início, como no item "C", 

a finalidade do uso do protocolo, afirma no seu final: "...necessários para atender 

às necessidades específicas da missão da empresa."  Como se trata de um 

protocolo de gerenciamento, ele não contribui desta forma, apenas em melhorar 

e atender a infraestrutura de rede. 
 



QUESTÃO: RESULTADO: 

36 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: A questão tem duas repostas corretas: A letra "A": resposta do gabarito 

preliminar, e a letra "C": pois através do linux é possível acessar todas as partições 

de arquivos do Windows (Fat16, Fat32 e NTFS). Acredito que o novo sistema de 

arquivos anunciado pela Microsoft (o ReFS) não deve ser considerado na questão, 

pois ele ainda nem está no mercado. 

RESPOSTA AO RECURSO: A afirmação "todos os sistemas de arquivos do Windows 

podem ser utilizados diretamente pelo Kernel do Linux" é falsa, pois "utilizados 

diretamente" quer significar leitura e escrita, e isto não é possível. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

38 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: A letra "D" é uma afirmação correta, pois nos backups incrementais, não 

é necessário o uso de backups completos, mas apenas de um backup completo, 

a partir do qual são feitos backups incrementais. Portanto a questão deveria se 

anulada. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso sem fundamentação. Pois como o próprio 

candidato afirma, deverá existir pelo menos um backup completo. Não está 

dispensado, na primeira vez, o completo. E jamais ele poderá ser baseado apenas 

nos incrementais. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

40 (  ) Manter a 

Questão 

( x  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso Procede.  
RECURSO: 01 - A questão tem mais de uma resposta correta, portanto deveria ser 

anulada. Na letra "A": correta pelo gabarito preliminar. Na letra "C": correta, pois de 

acordo com a questão a tabela Republica não tem nenhuma dependência 

direta, portanto, é possível adicionar uma tupla sem que haja registros na tabela 

Pessoa. 

RECURSO 02 - As alternativas A e C estão corretas, pois é possível adicionar a tupla 

Republica sem ter adicionado qualquer pessoa anterior, porque a tabela 

Republica não tem referencia (chave estrangeira) de nenhuma das tabelas, 

podendo assim adicionar tuplas sem depender das outras tabelas o que acontece 

também com a tablea Pessoa. 

RESPOSTA AO RECURSO: A questão tem duas alternativas corretas, itens A e C. 

 
 

2) CARGO: CONTADOR 

 



QUESTÃO: RESULTADO: 

10 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: Em relação a questão nº 10, segundo o gabarito provisório a alternativa 

correta é a letra "C". Porém no enunciado da questão diz: NÃO é possível afirmar. E 

na alternativa "A" está informando: "o conectivo 'e', que aparece três vezes", 

quando na verdade aparece apenas duas, sendo assim NÃO é possível afirmar. 

RESPOSTA AO RECURSO: O recurso NÃO procede. O reclamante questiona a 

alternativa “C” e afirma que a resposta a ser marcada seria a “A”. As duas 

alegações estão equivocadas. Primeiro: a alternativa “C” está efetivamente 

errada, pois, de acordo com o fragmento, “os computadores anunciados” NÃO 

“permitem o trabalho com qualquer tipo de pessoa”, mas apenas “entre colegas, 

clientes e parceiros” e “com as pessoas importantes para seus negócios”. Portanto, 

o que se afirma na alternativa “C” não condiz com o que é afirmado no texto, 

sendo esta a única alternativa errada: a que “NÃO é possível afirmar”. Segundo: a 

alegação de que a alternativa “A” fala que “o conectivo “e” aparece três vezes, 

quando, na verdade, aparece apenas duas”, também não procede, já que ele 

tem sempre a mesma função sempre e aparece, efetivamente, três (3) vezes: 

“performance e preço”, notebooks e desktops”, clientes e parceiros”. Em face do 

exposto, fica negado o pedido de revisão da questão, mantendo-se o gabarito 

divulgado. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

17 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede. 
RECURSO: A soma das alternativas SIM para quem usa internet é (de acordo com o 

quadro apresentado 8+85=93 A soma para quem assiste pelo televisor é (de acord 

com o quadro apresentado 8+102=110 A soma das probabilidades conforme pede 

a questão é 93+110=203, ou seja, esta correta a alternativa E e não a alternativa D. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso não procede. A alternativa correta é a divulgada 

no gabarito provisório. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

23 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: ANULAÇÃO DA QUESTÃO pelo fato de não caber cobrança de 

demonstração já extinta por Lei. A partir de 01.01.2008, a DOAR foi extinta, por 

força da Lei 11.638/2007, sendo obrigatória para apresentação das 

demonstrações contábeis encerradas somente até 31.12.2007 

RESPOSTA AO RECURSO: A DOAR não foi extinta ela só não é demonstração 

obrigatória na publicação, mas continua sendo utilizada como relatório de análise. 
  



QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: ANULAÇÃO DA QUESTÃO pelo fato de não caber cobrança de 

demonstração já extinta por Lei. A partir de 01.01.2008, a DOAR foi extinta, por 

força da Lei 11.638/2007, sendo obrigatória para apresentação das 

demonstrações contábeis encerradas somente até 31.12.2007. 

RESPOSTA AO RECURSO: A Doar ainda é utilizada como demonstração para fins 

gerenciais e análise a Lei 11.638/2007 apenas trocou pela DFC como 

demonstração obrigatória. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

37 (  ) Manter a 

Questão 

( X  ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso Procede. 
RECURSO; De acordo com a Lei 8666/93 dentre as alternativas apresentadas se 

define como princípios básicos da licitação LEGALIDADE E JULGAMENTO 

OBEJETIVO (LETRA A) e não a LETRA C, uma vez que MODALIDADE não é Princípio. 

RESPOSTA AO RECURSO: A resposta correta deveria ser a alternativa “c” 

“Moralidade e probidade administrativa”, mas ocorreu um erro de digitação que 

invalida a questão pois “modalidade” realmente não é princípio. 
 

3) CARGO: JORNALISTA 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

40 (  ) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

( X  ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso Procede. QUESTÃO 40. Mudar para a letra “D” 

RECURSO: Solicito reavaliação da questão número 40 da prova para o cargo de 

Jornalista, pois o gabarito provisório anuncia como resposta correta a alternativa 

“A”, o que não condiz com a verdade. Diz a pergunta: As técnicas de redação 

para o jornalismo on line estão em constante processo de definição, visto que a 

internet é um meio com grande potencial criativo e inovador. No entanto, já é 

possível estabelecer várias delas. Assinale a afirmação incorreta sobre o texto 

webjornalístico. A. Valorize sentenças concisas, simples. Evite períodos longos. Os 

manuais de jornalismo preconizam o uso de frases curtas em textos de 

webjornalismo. Portanto, jamais a frase contida na alternativa “A” estaria 

equivocada ou incorreta. Confiram o que dizem alguns trabalhos a respeito da 

construção de frase para webjornalismo. - Exemplo 1: “FRASE Curta. Afirmativa. Em 

ordem direta.” Extraído da publicação “Para um Manual de Redação do 

Jornalismo On-line”, de Eduardo de Carvalho Viana, p. 50. Disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/28095970/Cadernos-da-Comunicacao-Manual-de-

redacao-do-jornalismo-online - Exemplo 2: “Somado a isso, deve-se respeitar as 

características do texto em rede. Moura (2002) cita algumas delas, como frases 



curtas, ordem direta e pontuação, linguagem coloquial como se fosse uma 

conversa com o leitor, objetividade no trato com as fontes de informação e 

contextualização por meio de links.” Extraído da dissertação Webjornalismo Infantil: 

por uma interação informativa”, de autoria de Mayra Fernanda Ferreira, p. 53. 

Disponível em 

http://www.faac.unesp.br/posgraduacao/Pos_Comunicacao/pdfs/mayra_ferreira.

pdf - Exemplo 3: “A frase deve ser curta, sem excesso de incisos e nem de 

circunstâncias.” Extraído da publicação “Como escrever para a WEB”, de 

Guillermo Franco, p. 13. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/16640768/Como-

Escrever-para-a-Web Diante do exposto, solicito a reavaliação da questão e sua 

resposta. Obrigado. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso acatado, em virtude da troca de gabarito. 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
1) CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

2 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: Os recursos NÃO procedem.  
RECURSO: 01- Alternativa B também está correta. A frase ao que o "e" esta ligando 

é uma relação de soma somente entre os termos que conecta. Em relação a 

alternativa C, A expressão NOSSO TEMPO remete a uma problemática atual e que 

afeta o cotidiano vivido pelos seres humanos “no inicio do século 21” (mas o texto 

permite que se interprete de diferentes maneiras... (década, nos dias atuais, na 

geração atual). 

RECURSO 02 - Questão 2 Assinalada: A Gabarito: C Embora na questão 2 tenha 

sido assinalada no gabarito como correta a alternativa C, a alternativa A também 

deve ser considerada correta: Trecho da Questão 2: Considerando, ainda, o 

fragmento de texto 1, é possível afirmar que: A) os, de os desafios, permite concluir 

que nem todos os problemas mencionados são abrangidos pelas questões postas 

pela ideia de sustentabilidade. Trecho do texto: “É um conceito que resume os 

desafios ambientais, sociais e econômicos do nosso tempo”. No trecho, os desafios 

remetem às palavras ambientais, sociais e econômicos, considerando, no texto, 

como sendo estes os problemas abrangidos pela ideia de sustentabilidade. 

Entretanto, a ideia de sustentabilidade envolve questões de matrizes energéticas, 

justiça, diversidade, viabilidade e do que é correto nas ações de sustentabilidade. 

Portanto, há mais desafios do que simplesmente os ambientais, sociais e 

econômicos, motivo pelo qual a alternativa deve ser considerada correta. Além 

do mais, a alternativa C, considerada correta pelo gabarito, afirma que a 

expressão nosso tempo remonta a problemática atual no início do século 21. 

Entretanto, a questão da sustentabilidade perpassa as questões do novo século, 

sendo que a problemática possui discussões desde os anos de 1980. Portanto, não 

pode ser considerada como questão apenas do século 21, que se iniciou nos anos 

2000. Como a questão possui duas alternativas que podem ser consideradas 



corretas (alternativas “A” e “C” ), a questão deve ser anulada. 
RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos NÃO procedem. Houve dois recursos contra a 

resposta dada como adequada e nenhum dos dois tem fundamento, como se 

mostra a seguir. Ambos os recursos admitem a alternativa “C” anunciada está 

correta, mas afirmam que a “A” e a “B” também estariam. Atenhamo-nos à 

demonstração de que nenhum dos dois pleitos tem fundamento. Com relação ao 

primeiro recurso, não procede a afirmação do candidato de que o “e” que 

aparece na alternativa “B” estaria adicionando somente “sociais e econômicos”, 

que é a expressão onde ele aparece, tornando esta alternativa correta. 

Efetivamente, o conectivo “e” completa uma enumeração, da qual fazem parte 

“ambientais, sociais e econômicos”, estabelecendo uma relação aditiva entre 

todos os três e não somente entre os dois últimos. Por outro lado, com relação à 

resposta “C”, o recorrente afirma que “nosso tempo” poderia ser referir a 

“décadas, nos dias atuais, na geração atual”, isto procede, mas, ainda assim, 

seriam períodos relativos ao “início ao século 21” e não de qualquer tempo. Basta 

observar a datação do texto. Com relação ao segundo recurso, a alegação do 

candidato de que a alternativa “A” também estaria correta não procede, por, 

pelo menos duas razões. Quando afirma que há mais problemas ligados à 

sustentabilidade do que os mencionados, o reclamante desconsidera que a 

alternativa não trata sobre isso, mas do fato de que os problemas “mencionados”, 

ou seja, “ambientais, sociais e econômicos” estão contidos na ideia de 

sustentabilidade: e eles estão; todos. Mesmo que haja outros problemas relativos à 

sustentabilidade, a alternativa questiona se os de ordem ambiental, social e 

econômica fazem parte da noção de sustentabilidade: e eles fazem. Por outro 

lado, a rigor, os demais problemas mencionados pelo candidato: “matrizes 

energéticas, justiça, diversidade, viabilidade” não fogem do arrebanhado por 

“ambientais, sociais e econômicos”, uma vez que cada um deles cabe, de uma 

forma ou de outra, sob este escopo: um problema energético é ambiental; um 

problema de justiça e diversidade é social; um problema de viabilidade, talvez, 

seja econômico: depende do que o candidato entende por viabilidade: de quê? 

E, de novo: com relação à resposta “C”, o recorrente afirma que “nosso tempo” 

não se refere somente ao “início ao século 21”, já que a sustentabilidade é 

discutida desde a década de 80. Isto é verdade, mas o texto é datado de 2011 e 

a sua ambientação, pois, tem a ver com esta data e não com qualquer uma. Se 

fosse aceitar a reflexão do candidato, a ideia de sustentabilidade poderia ser 

remetida a qualquer datação da história humana, pois a interferência do homem 

sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia não começa tão somente em 

1980, mas perpassa de certa forma, a história do homem. Em face disso, ficam 

negados os pedidos de revisão da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

3 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: Os recursos NÃO procedem.  
RECURSO:  01 -Questão 3 Assinalada: D Gabarito: B Embora na questão 3 tenha 



sido assinalada no gabarito como correta a alternativa B, a alternativa D também 

deve ser considerada correta: Trecho da Questão 3: Em face do fragmento de 

texto 1, pode-se concluir: D) Acompanhe e deixe são flexões verbais que 

produzem o efeito de convidar, amigavelmente, o leitor a fazer o que é 

recomendado pelo anúncio. Trecho do texto: “Acompanhe o PLANETA 

SUSTENTÁVEL. Não deixe a sustentabilidade virar paisagem”. “Acompanhe” e 

“Deixe” são flexões verbais de tempo. No texto, os verbos “acompanhar” e 

“deixar” expressam ações no presente, e estão empregadas como forma de 

convidar o leitor, de forma amigável, com base nos argumentos apresentados no 

decorrer do anúncio, a acompanhar as novidades sobre o assunto 

“sustentabilidade” através das revistas da Editora  Abril, pelo site, pelas redes 

sociais e por meio de cursos e debates promovidos pelo PLANETA SUSTENTÁVEL. 

Portanto a afirmação disposta na alternativa D está correta, pois “Acompanhe” e 

“deixe” são flexões verbais, e produzem no texto o efeito de convidar, de maneira 

amigável, o leitor a fazer o que é recomendado no anúncio. Como a questão 

possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas (alternativas “B” e 

“D” ), a questão deve ser anulada. 

RECURSO 02 - Não estaria desprovido de razões quem afirmasse que "Em face do 

fragmento de texto 1, pode-se concluir: D. Acompanhe e deixe são flexões verbais 

que produzem o efeito de convidar, amigavelmente, o leitor a fazer o que é 

recomendado pelo anúncio". Embora os verbos se apresentem no modo 

imperativo, não representam ordens impostas ao leitor; frequentemente fazemos 

pedidos ou convites extremamente cordiais através do mesmo recurso. Portanto, 

pode-se concluir o que foi afirmado na alternativa D. 

RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos NÃO procedem. Foram apresentados dois 

recursos contra a resposta dada como adequada à questão e nenhum dos dois 

tem fundamento, como se mostra a seguir. Ambos os recursos admitem que a 

alternativa “B” anunciada está correta, mas afirmam que a “D” também está, 

apresentando, em linhas gerais, a mesma argumentação para a defesa do ponto 

de vista. Atenhamo-nos, portanto, à demonstração de que os pleitos não têm 

fundamento. O fio central dos recursos repousa sobre a defesa de que 

acompanhe e deixe são flexões que produzem, sim, “o efeito de convidar, 

amigavelmente, o leitor”, ao contrário da resposta anunciada, que prevê que este 

convite não seria amigável, em face do imperativo usado. A confusão deste tipo 

de alegação está na não percepção da diferença entre a prosódia e a 

entonação acrescida a um elemento linguístico e o elemento linguístico nele 

próprio. É claro que uma flexão verbal imperativa pode ser empregada com 

entonação amigável, o que não a torna amigável, pois o imperativo verbal é o 

modo da ordem, da injunção, da obrigação, do mando e da determinação: nada 

há de amigável nisso. Que se acresça a ele uma entonação amigável não muda 

o fato de que o seu uso estabelece uma relação de poder entre as partes 

envolvidas na situação comunicativa. Por outro lado, cabe mencionar que as 

flexões verbais em destaque não correspondem a um tempo, já que não são 

temporais, e muito menos formas verbais de presente. Em face da reflexão, ficam 

negados os recursos e a questão continua intacta no tocante ao seu mérito e ao 

gabarito anunciado.  



 

QUESTÃO: RESULTADO: 

8 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: Os recursos NÃO procedem.  
RECURSO: 01 - Questão 8 Assinalada: D Gabarito: E Embora na questão 8 tenha 

sido assinalada no gabarito oficial como correta a alternativa E, a alternativa D 

também deve ser considerada correta: Trecho da questão 8: “Considerando, 

ainda, o fragmento de texto 3, é CORRETO concluir: D) Somente permite inferir que 

contatos devem ser mantidos com pessoas de fora também. O texto coloca como 

um dos erros mais comuns de quem fica na mesma empresa “Manter uma rede de 

contatos somente dentro da companhia”. Se manter uma rede de contatos 

somente dentro da companhia, é um erro de quem fica na mesma empresa, 

pode-se inferir, por meio da expressão "somente" que a pessoa que fica na mesma 

empresa deve manter contato não somente com pessoas de dentro da 

companhia, mas também com pessoas de fora. Portanto, a afirmação disposta na 

alternativa D está correta. Como a questão possui duas alternativas que podem 

ser consideradas corretas ( alternativas “D” e “E” ), a questão deve ser anulada. 

RECURSO 02 - Essa questão possibilitava DUAS alternativas corretas: D e E. No 

fragmento do texto 3 é abordado como um ERRO de quem fica na mesma 

empresa: "Manter uma rede de contatos SOMENTE dentro da empresa." Ora, 

interpretando-se a frase, a palavra SOMENTE leva-nos a concluir que DEVE-SE 

manter uma rede de contatos DENTRO e FORA da empresa também. Sendo assim, 

a alternativa D se mostra correta. 

RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos NÃO procedem. Foram apresentados dois 

recursos contra a resposta apresentada para a questão, mas nenhum dos dois tem 

base argumentativa sólida, como se mostra a seguir. Ambos os recursos admitem 

que a alternativa “E” anunciada está correta, mas afirmam que a “D” também 

estaria, apresentando, ambos, uma mesma linha de raciocínio para a sua defesa. 

Atenhamo-nos, portanto, à demonstração de que a alternativa “D” não pode ser 

considerada correta. Comecemos com outro exemplo: se alguém afirma que 

Pedro come somente frutas, o termo ‘somente’ permite inferir que ele não come 

outra coisa, mas apenas frutas; a passagem do texto manter uma rede de 

contatos somente dentro da companhia, da mesma forma, permite inferir que não 

se estabelece uma rede de contatos fora dela, mas apenas dentro, o que é 

exatamente o contrário do que afirma a alternativa “D”. O que os candidatos não 

perceberam é que é justamente o pressuposto de não manter uma rede de 

contatos fora da empresa que torna a atitude errada, conforme preconiza o texto. 

A atitude relatada em “D”, de manter contatos com pessoas de fora também, 

está correta de acordo com o texto, mas está equivocada, quando se pretende 

que o pressuposto que aparece nela seja produzido pelo somente, ou seja, o 

termo ‘somente’ não permite afirmar ou não pressupõe que a rede de contatos 

deveria ser também externa. Dito de outro modo ainda: o termo ‘somente’ leva a 

inferir que não se deve manter uma rede de contatos fora da empresa, mas tão 

somente dentro dela, o que torna a alternativa errada e é o pressuposto veiculado 



por ele que torna a atitude do empregado errada, quando ela é levada neste 

sentido. Em face disso, o recurso fica negado e se deve manter a alternativa dada 

como correta no gabarito provisório. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

9 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: Os recursos NÃO procedem.   
RECURSO 01 - A questão tem carater interpretativo. O gabarito considerou a 

afirmativa B correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta 

Banca Examinadora, requer a ponderação de que em momento algum, nem 

explicita e nem implicitamente o fragmento descreve que a empresa até 2011, 

não havia expandido seus horizontes para o mercado internacional. Assim, a 

alternativa C também está incorreta, como pede o enunciado. No trecho "A 

empresa está em expansão internacional" está no presente, não fazendo 

referencia em momento algum ao passado da empresa. Deste modo, requer a 

avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação da 

questão. 

RECURSO 02 - Questão 9 Assinalada : C Gabarito: B Embora Na questão 9 tenha 

sido assinalada no gabarito oficial como INCORRETA a alternativa B, a alternativa 

C também deve ser considerada INCORRETA: Trecho da Questão 9: “Em face do 

fragmento de texto 4, é INCORRETO concluir: C) A empresa de que trata o texto, 

aproximadamente até 2011, não havia, ainda, expandido seus horizontes para o 

mercado internacional. O texto, publicado em junho de 2011, coloca que: “a 

empresa está em processo de expansão internacional e comprou cinco 

companhias do grupo espanhol Alfonso Gallardo, um dos maiores produtores de 

aço da Espanha, por cerca de 1 bilhão de euros, em maio”. O texto não afirma 

com clareza que o processo de expansão internacional iniciou no ano de 2011. Ele 

afirma que em 2011 a empresa está em processo de expansão internacional. Esta 

expansão já poderia estar se desenvolvendo há algum tempo. Embora a compra 

das companhias do grupo espanhol tenha sido realizada em maio de 2011, o texto 

não explicita que esta tenha sido a única ação para a empresa expandir-se 

internacionalmente, visto que outras ações podem ter sido realizadas 

anteriormente. Portanto, a afirmação de que até 2011 a empresa não havia ainda 

expandido seus horizontes para o mercado internacional está INCORRETA, pois o 

texto não traz esta afirmação. Como a questão possui duas alternativas que 

podem ser consideradas INCORRETAS (alternativas “C” e “B”), a questão deve ser 

anulada. 

RESPOSTA AO RECURSO: Os recursos apresentados NÃO procedem. Houve quatro 

recursos contra a resposta dada como adequada à questão e nenhum se 

sustenta, como se demonstra a seguir. Vamos respondê-los de forma agrupada. 

Três recursos aceitam que a alternativa “B” deveria ser marcada, mas afirmam que 

a “C” também poderia ser. Trata-se, pois, de mostrar que a alternativa “C” como 

resposta é inaceitável, pois esta alternativa está correta de acordo com o texto e 

não incorreta como solicita o enunciado. A alternativa “C” afirma que “A empresa 



de que trata o texto, aproximadamente até 2011, não havia, ainda, expandido 

seus horizontes para o mercado internacional”. Deve-se observar que o texto é de 

2011 e que ele se refere exclusivamente ao evento ocorrido em 2011, permitindo, 

portanto, que se deduza que a partir desta data a expansão está acontecendo e 

não antes: nenhum elemento do texto permite outra inferência. Além do mais a 

expressão textual “está em processo de expansão” se refere ao momento atual e 

não a qualquer tempo, como seria se o texto afirmasse “está em processo de 

expansão desde 1980”. Como afirma um dos reclamantes usando um argumento 

que vai contra ele próprio: o texto não faz “referência em momento algum ao 

passado da empresa”. O que se pode afirmar, portanto, é que a partir de 2011 a 

expansão está acontecendo: o resto são hipóteses e conjecturas, como revelam 

passagens dos candidatos: a) “Esta expansão já poderia estar se desenvolvendo 

há algum tempo”: poderia, mas o texto não permite que se conclua isso; b) “o 

texto não explicita que esta tenha sido a única ação”: bem por isso, exatamente, 

é que não se pode afirmar que tenha acontecido; c) “outras ações podem ter 

sido realizadas anteriormente”: podem, mas o texto não permite conclusões 

acerca disso; d) o texto “não exclui a possibilidade de tenha comprado outras 

companhias estrangeiras anteriormente”: não exclui, mas também não inclui. A 

rigor, como se observa, o que se pode concluir é que o que se encontra afirmado 

em “C” está correto à luz do texto usado como apoio para a questão. Observe-se, 

além disso, o uso de aproximadamente, que não fixa o ano de 2011 como uma 

data taxativa e definitiva, permitindo concluir, sim, que algo poderia ter 

acontecido antes, não havendo, porém, elementos textuais para confirmar isto. A 

alternativa “C” está, pois, correta e não poderia ser marcada como incorreta. O 

quarto recurso nega que a alternativa “B” esteja correta e que a incorreta seja a 

“A”. Em primeiro lugar, a alternativa “B” está incorreta, pois afirma que “Os papeis 

ordinários da CNS ON tiveram as melhores notas em todos os quesitos”, quando o 

texto afirma que essas notas foram nos quesitos “liquidez, rentabilidade, 

pagamento e dividendos, pulverização de capital e retorno sobre patrimônio”. 

Portanto, as melhores notas foram sobre alguns quesitos e não todos. A alternativa 

“B”, de acordo com o texto, está incorreta. Quanto a “A” estar incorreta, o 

raciocínio é improcedente e conflitante, inclusive, pois o reclamante alerta para a 

chamada do texto que afirma “A melhor ação é CSN ON” e, depois, afirma que 

esta chamada levaria a “crer que dentre TODAS as ações, sejam  elas 

preferenciais (PN) ou ordinárias (ON), a CSN ON é a melhor”. Está explícito na 

chamada que as ações são CSN ON: ordinárias, que é justamente sobre o que 

versa a alternativa “A”, que afirma “dentre os papeis ordinários”. O candidato 

incorre num problema de lógica básico e não consegue demonstrar que a 

alternativa “B” estaria certa e a “A” estaria errada. Em face do exposto acima, 

considera-se improcedente o recurso e se mantém a resposta inicialmente 

apresentada pelo gabarito publicado. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

12 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 



RESPOSTA: O recurso NÃO procede. QUESTÃ0 12 

RECURSO: Prezados Senhores e Senhoras componentes da banca avaliadora, Sou 

candidato para a vaga de Analista Legislativo, e tenho objeção quanto ao 

gabarito provisório previamente divulgado. A objeção diz respeito à questão de 

número 12, dentro do assunto de matemática. Creio que a questão foi mal 

formulada, pois apresenta interpretação ambígua. A questão traz os seguintes 

dados: 30 novos agentes de endemias contratados, dos quais: • 6 coordenadores 

de equipe; • 24 agentes gerais. Com estes agentes pretende-se formar 6 equipes 

de combate com 5 integrantes, sendo elas formadas por 1 coordenador e 4 

agentes gerais. Quantas equipes diferentes podem ser formadas? Segue minha 

resolução, A questão se trata de um problema de combinação simples. A fórmula 

utilizada é Combinação(n,p)=n!/[(n!*(n-p)!]. Como temos 6 equipes a serem 

formadas, iniciamos a contagem pela primeira equipe (N1), n=24 e p=4: N1 = 

6*Combinação(24,4) = 6*(24!)/[4!*(24-4)!] = 63.756 A segunda equipe (N2), n=20 e 

p=4: N2 = 5*Combinação(20,4) = 5*(20!)/[4!*(20-4)!] = 24.225 A terceira equipe (N3), 

n=16 e p=4: N3 = 4*Combinação(16,4) = 4*(16!)/[4!*(16-4)!] = 7.280 A quarta equipe 

(N4), n=12 e p=4: N4 = 3*Combinação(12,4) = 3*(12!)/[4!*(12-4)!] = 1.485 A quinta 

equipe (N5), n=8 e p=4: N5 = 2*Combinação(8,4) = 2*(8!)/[4!*(8-4)!] = 140 A sexta 

equipe (N6), n=4 e p=4: N6 = 1*Combinação(4,4) = 1*(4!)/[4!*(4-4)!] = 1 Como os 

senhores podem perceber, a cada equipe o número de possíveis integrantes 

regride. Isto porque os agentes já foram utilizados nas equipes anteriores. Ou seja, a 

cada equipe contamos com 1 coordenador e 4 agentes gerais a menos. Discordo 

do valor apresentado no gabarito, pois ele se refere à contagem para uma única 

equipe. Ou seja, o enunciado não deixa claro se pede o número de equipes 

simplesmente ou o número de possíveis conjuntos de 6 equipes. O conjunto total 

de equipes possíveis é dado pelo produto das contagens individuais. Isto porque a 

escolha da equipe anterior interfere na escolha da seguinte, são dependentes. O 

resultado do cálculo é 2.337,6x10^15. Assim, a questão, além de mal formulada 

não apresenta alternativa correta. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso não procede. O enunciado define claramente o 

que é uma equipe e a pergunta refere-se à quantidade de equipes. A alternativa 

correta é a alternativa C.  
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

15 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: Não concordo com a resposta da questão 15. Abaixo segue 

demonstração de cálculo conforme enunciado da questão: 1° televisor = R$ 0,10 

(de comissão) 2° televisor = R$ 0,20 (0,10x2= 0,20) 3° televisor = R$ 0,40 (0,20x2= 0,40) 

4° televisor = R$ 0,80 (0,40x2= 0,80) 5° televisor = R$ 1,60 (0,80x2= 1,60) 6° televisor = 

R$ 3,20 (1,60x2= 3,20) 7° televisor = R$ 6,40 (3,20x2= 6,40) 8° televisor = R$ 

12,80(6,40x2= 12,80) 9° televisor= R$ 25,60(12,80x2= 25,60) 10° televisor= R$ 

51,20(25,60x2=51,20) 11° televisor= R$102,40(51,20x2=102,40) 12° televisor= 

R$204,80(102,40x2=204,80) 13°televisor= R$ 409,60(204,80x2=409,60) Com base no 



cálculo acima, a resposta correta da questão número 15 é a alternativa C) R$ 

409,60. 

RESPOSTA AO RECURSO: Recurso não procede. R$ 409,60 corresponde ao valor 

recebido SOMENTE pela venda do décimo terceiro televisor. A alternativa correta é 

a alternativa D. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

28 (  ) Manter a 

Questão 

(X   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso Procede.  
RECURSO: 01 - A questão apresentou-se confusa, quando apresentado elementos 

de uma cultura organizacional, as características “agressividade e estabilidade” 

não são referidas por autores e estudiosos do assunto.( Não seria correto levar ao 

pé da letra como uma lei, já que existem vários pensamentos sobre o referido 

assunto) a questão poderia ter a alternativa C e E como corretas dependendo do 

ponto de vista) “Até porque em uma organização nunca existem culturas iguais”. 

Destaco abaixo alguns pensamentos de autores sobre cultura organizacional. 

Segundo Nassar A cultura Organizacional é o conjunto de pressupostos, valores, 

normas e sinais tangíveis dos membros da organização, é o sistema que confere a 

personalidade da organização. João Bilhim também diz que há muitas definições 

de Cultura Organizacional tais como: “a forma como se fazem as coisas aqui”; 

“normas, valores e crenças próprios de uma organização”. Entende-se a cultura 

organizacional formada por seus valores éticos e morais, princípios, crenças, 

políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional. São “regras” que 

todos os membros dessa organização devem seguir e adotar como diretrizes e 

premissas para guiar seu trabalho. BILHIM, João Abreu de Faria, Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos, 3ªed., Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

Lisboa, 2007. ISBN 972-8726-71-6 NASSAR, Paulo. História e cultura organizacional. In: 

Revista Comunicação Empresarial – Nº 36, 2000. 
RECURSO: 02 - De acordo com o livro de Gitman, Lawrence J., Princípios de 

Administração Financeira (2010), um líder possui as qualidades descritas nos 

adjetivos empregados no enunciado da questão. Sendo assim, a mesma define a 

personalidade de um líder, ou seja, resposta correta também: Alternativa "C". 

RECURSO: 03 - Questão 28 Assinalada: C Gabarito: A Embora na questão 28 tenha 

sido assinalada no gabarito como correta a alternativa A, a alternativa C também 

deve ser considerada correta: Questão 28: Inovação e coragem de assumir riscos, 

atenção aos detalhes, orientação para os resultados, orientação para as pessoas, 

orientação para a equipe, agressividade e estabilidade, são características que: 

C) definem a personalidade de um líder. Todas as características mencionadas 

exprimem, inclusive, as características que um líder deve ter à frente de sua 

empresa. O conceito sobre a personalidade de um líder não é exato, mas permite 

concluir que um líder deve ser inovador, ter coragem de assumir riscos, ter atenção 

aos detalhes, orientação para os resultados, pessoas e equipes, agressividade e 

estabilidade em busca dos melhores resultados para a empresa. Portanto, a 

alternativa C também deve ser considerada correta. Como a questão possui duas 



alternativas que podem ser consideradas corretas (alternativas “C” e “A” ), a 

questão deve ser anulada. 

RECURSO: 04 - Creio que seria necessário esclarecer no enunciado quais os teóricos 

ou textos que servem como referência para esta questão. Caso contrário, trata-se 

apenas de um ponto de vista individual entre outros possíveis. As qualidades 

enumeradas podem perfeitamente definir a personalidade de um líder. Segundo 

CHATMAN & CALDWELL (apud ROBBINS,1996:681), as características mencionadas 

capturam a excência da cultura organizacional e não a cultura de uma 

organização, o que se refere a algo completamente distinto. 

RECURSO 01 - A questão apresentou-se confusa, quando apresentado elementos 

de uma cultura organizacional, as características “agressividade e estabilidade” 

não são referidas por autores e estudiosos do assunto.( Não seria correto levar ao 

pé da letra como uma lei, já que existem vários pensamentos sobre o referido 

assunto) a questão poderia ter a alternativa C e E como corretas dependendo do 

ponto de vista) “Até porque em uma organização nunca existem culturas iguais”. 

Destaco abaixo alguns pensamentos de autores sobre cultura organizacional. 

Segundo Nassar A cultura Organizacional é o conjunto de pressupostos, valores, 

normas e sinais tangíveis dos membros da organização, é o sistema que confere a 

personalidade da organização. João Bilhim também diz que há muitas definições 

de Cultura Organizacional tais como: “a forma como se fazem as coisas aqui”; 

“normas, valores e crenças próprios de uma organização”. Entende-se a cultura 

organizacional formada por seus valores éticos e morais, princípios, crenças, 

políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional. São “regras” que 

todos os membros dessa organização devem seguir e adotar como diretrizes e 

premissas para guiar seu trabalho. BILHIM, João Abreu de Faria, Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos, 3ªed., Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

Lisboa, 2007. ISBN 972-8726-71-6 NASSAR, Paulo. História e cultura organizacional. In: 

Revista Comunicação Empresarial – Nº 36, 2000. 

RECURSO: 02 - De acordo com o livro de Gitman, Lawrence J., Princípios de 

Administração Financeira (2010), um líder possui as qualidades descritas nos 

adjetivos empregados no enunciado da questão. Sendo assim, a mesma define a 

personalidade de um líder, ou seja, resposta correta também: Alternativa "C". 

RECURSO: 03 - Questão 28 Assinalada: C Gabarito: A Embora na questão 28 tenha 

sido assinalada no gabarito como correta a alternativa A, a alternativa C também 

deve ser considerada correta: Questão 28: Inovação e coragem de assumir riscos, 

atenção aos detalhes, orientação para os resultados, orientação para as pessoas, 

orientação para a equipe, agressividade e estabilidade, são características que: 

C) definem a personalidade de um líder. Todas as características mencionadas 

exprimem, inclusive, as características que um líder deve ter à frente de sua 

empresa. O conceito sobre a personalidade de um líder não é exato, mas permite 

concluir que um líder deve ser inovador, ter coragem de assumir riscos, ter atenção 

aos detalhes, orientação para os resultados, pessoas e equipes, agressividade e 

estabilidade em busca dos melhores resultados para a empresa. Portanto, a 

alternativa C também deve ser considerada correta. Como a questão possui duas 

alternativas que podem ser consideradas corretas (alternativas “C” e “A”), a 

questão deve ser anulada. 



RECURSO: 04 - Creio que seria necessário esclarecer no enunciado quais os teóricos 

ou textos que servem como referência para esta questão. Caso contrário, trata-se 

apenas de um ponto de vista individual entre outros possíveis. As qualidades 

enumeradas podem perfeitamente definir a personalidade de um líder. Segundo 

CHATMAN & CALDWELL (apud ROBBINS,1996:681), as características mencionadas 

capturam a excência da cultura organizacional e não a cultura de uma 

organização, o que se refere a algo completamente distinto. 

RESPOSTA AO RECURSO: Anular a questão, considerando que, de fato,  alguns 

autores consideram algumas das características da cultura organizacional como 

sendo também características de liderança. 
 

QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (X) Manter a 

Questão 

(   ) Anular a 

Questão 

(   ) Mudar a 

Alternativa 

RESPOSTA: O recurso NÃO procede.  
RECURSO: Conforme o autor Eliseu Martins, em sua obra Contabilidade de Custos 

(2006), um dos fatores que influenciam no investimento em estoque é também o 

PREÇO UNITÁRIO, que em determinadas situações, juntamente com um alto nível 

de produção pode aparecer de maneira decrescente, o que seria atrativo para a 

empresa, que otimizaria seus lucros devido ao preço unitário abaixo do esperado. 

Desta maneira, o preço unitário associa um alto nível de produção com baixo 

custo, e, justifica a manutenção de altos níveis de estoque. Portanto, alternativa 

correta para esta questão: "A" 

RESPOSTA AO RECURSO: Manter a questão.  O preço unitário (diferente de custo 

unitário) envolve outros fatores como margem de lucro, lucro estimado, 

concorrência, etc. Como se trata de um sistema produtivo, a economia de escala 

acontece quando o aumento da produção diminui os custos totais de produção, 

ou seja, quando os custos totais da produção justificam a manutenção de altos 

níveis de estoque. 
 

 

 

Publique-se. 

 

Cascavel, 27 de junho de 2012. 
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