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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO 
 

De acordo com o Edital de Abertura nº 01/2011, que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 

extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 

questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 

Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 

resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

CARGO 3 – ASSISTENTE LEGISLATIVO I 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa “D”: “emigrante – competência – econômica – judicial”. Conforme o 

enunciado, a alternativa a ser assinalada deve preencher adequada e corretamente as lacunas do texto, nas 

seguintes passagens: 

• “que, ao citar essa diferença no artigo da revista “Reason”, inspirou a caricatura do ______ mexicano” (linha 

16) 

• “Em larga medida, país rico o é em razão da _________ técnica de suas populações e da (linha 27) 

qualidade das instituições que sustentam a atividade _________.” (linha 28) O estudo demonstrou ainda que 
57% do capital intangível de um país advém da qualidade de seu sistema _______ (linha 29); e 36%, da 
qualidade de ensino. 

 

Considerando as alternativas da questão e as possibilidades de preenchimento das lacunas nos fragmentos textuais 

acima, cabe observar que: 

 

I – Para a primeira lacuna, podem ser consideradas corretas tanto “imigrante” quanto “emigrante”, portanto 

alternativas “A)”, “B)”, “D” e “E” – ainda que, em um primeiro momento ou aparentemente, ambos os vocábulos 

remetam a sentidos antagônicos (mesmo se referindo a uma mesma pessoa ou um grupo de pessoas). 

 De acordo com o Dicionário de língua Portuguesa Aurélio (2008, 7ªed.), as definições de “emigrante” e 

“imigrante” são, respectivamente, “que ou quem emigra; emigrado” e “Que ou quem imigra; imigrado”, oriundas de 

“emigrar” (Deixar um país para ir estabelecer-se em outro) e “imigrar” (Entrar [num país estranho] para nele viver). 
 O texto foi publicado no Rio grande do Sul, em jornal brasileiro (Jornal Bem Estar, Ano 4, nº 46, jan/2012, 

Seção Opinião, p.2), cujo autor se dirige ao leitor mencionando uma situação bastante comum de um mexicano que 

sai de seu país em busca de trabalho nos USA (“Cidadão mexicano entra nos Estados Unidos e consegue emprego 
clandestino. Instantaneamente, sua produtividade aumenta cinco vezes” – linhas 1 e 2). Sobre este mesmo cidadão 

mexicano, o autor fala no segundo (linhas 06-07), terceiro (linhas 08-11) e quinto parágrafos (linhas 15-16). Nestas 

condições, tal cidadão é um emigrante mexicano. Particularmente, no quinto parágrafo, o autor o inicia referindo-se à 

relação entre as riquezas dos EUA e do México (ideia apresentada e desenvolvida no 4º parágrafo) e citando, entre 

parênteses, o jornalista americano Ronald Bailey, que teria inspirado “a caricatura do emigrante mexicano” (versão 

original do texto publicado pelo Jornal Bem Estar).   
 Há de se considerar, ainda, que este “cidadão mexicano” é, ao mesmo tempo, emigrante no México e 

imigrante nos EUA. Por isso, embora a versão original do texto traga a palavra “emigrante” e a leitura do texto 

(primeiro e segundo parágrafos) conduza ao sentido de um cidadão que emigra do México, optou-se por não 

considerar incorreto o vocábulo “imigrante” para fins de preenchimento da lacuna no texto, nesta prova. 
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II – Na segunda lacuna, cabem as palavras “qualidade” e “competência” para acompanhar o adjetivo “técnica”, na 

apresentação das razões de um país ter riqueza (ser rico). Portanto, estão corretas as alternativas “A)” e “B)”. 

 

III – Para a terceira lacuna, podem ser consideradas adequadas as palavras “econômica” “financeira”, visto que 

dizem respeito à questão da riqueza econômica. Poderia o leitor relacionar o aspecto econômico à qualidade de vida 

social, sendo levado a considerar a possibilidade de uso da palavra “social”. Dessa forma, estão corretas as 

alternativas “C” e “D)”, e, em último caso, também “A)”.  

 

IV – A última lacuna deve ser preenchida por uma palavra que funciona como adjetivo de “sistema”, que poderia ser 

“judiciário”, “judicial” ou “penitenciário”. Não poderia ser “educacional” (“A)”, dada a informação posta logo a seguir 

(linhas 29-30), e nem “pública”, pela amplitude do termo e, por isso, inadequada nessa passagem. 

 

Assim, para que seja possível visualizar as possibilidades de preenchimento das lacunas, optou-se por 

transcrever as alternativas tracejando as palavras que não podem ser consideradas adequadas para preencher as 

respectivas lacunas (e sublinhar aquelas que são pouco adequadas/indicadas): 

a) imigrante – qualidade – social – educacional.  
b) emigrante – miséria – cultural – público.  

c) migrante – conclusão – financeira – judiciário. 

d) emigrante – competência – econômica – judicial. 

e) imigrante – razão – histórica – penitenciário.  

 

QUESTÃO 02 – MANTIDA alternativa “B”: “O aspecto ético na gestão do Estado está entre os fatores centrais em 

relação à riqueza de um país.”. Considerando o enunciado da questão referente à passagem “Um estudo feito pelo 
Banco Mundial concluiu que Estado eficiente e eticamente íntegro é o mais importante fator de riqueza para todos os 
países” (linha 01 e 02), que solicita que seja assinalada a alternativa que apresenta a única inferência adequada, a 

resposta correta é “B”. Nela há ênfase do aspecto ético na gestão do Estado como um dos fatores centrais no que diz 

respeito à riqueza de um país (dos países de modo geral). As demais alternativas não estão corretas pelas seguintes 

razões: 

 

A) A existência de um Estado forte, eficiente e ético depende da riqueza que consegue mobilizar. 
A ideia que relaciona a capacidade de mobilizar riqueza para tornar um Estado forte, eficiente e ético deturpa a 

passagem transcrita no enunciado.  

C) A eficiência empresarial é outro fator que importante na geração de riquezas. 

A passagem não faz referência à eficiência empresarial e não conduz a fazer nenhuma relação entre Estado 

eficiente e empresa eficiente. 

D) O estudo do banco Mundial se aplica somente aos países em desenvolvimento.  

O fragmento refere-se a “todos os países”, sem fazer distinção entre países desenvolvidos, em desenvolvimento 

ou subdesenvolvidos, ou ainda, qualquer outra categorização. 

E) Um país é rico quando preserva seus recursos naturais e aposta no diálogo com o Banco Mundial.   
No fragmento transcrito no enunciado não há referência aos recursos naturais e não conduz a tal inferência. 

Quanto ao Banco Mundial, é citado um estudo dele que traz conclusões relativas ao “Estado eficiente e 

eticamente íntegro”, mas não leva a pensar sobre a importância de diálogo com o Banco Mundial.   

 

QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas II e III”. Relativamente às afirmações, observa-se que: 

I – Ao entrar nos EUA, os mexicanos aumentam sua produtividade, entre outras razões, por comercializar 

necessariamente drogas, especialmente cocaína.  
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Esta afirmação é incorreta, porque, embora o autor inicie o texto dizendo que “Isso ocorre ......................... ele: a) 
levou consigo alguns quilos de cocaína; b) tornou-se astro de cinema pornô; c) matou-se de trabalhar para um 
fazendeiro desalmado “(2º parágrafo), ele desconstrói esta ideia nos parágrafos seguintes. Além disso, o uso do 

advérbio “necessariamente” falseia a informação, pelo fato de a razão da comercialização de drogas ser citada como 

uma possibilidades entre outras.   

 

II – O capital intangível dos valores institucionais mostra-se superior nos EUA comparativamente ao México – 12 
vezes maior, conforme o jornalista Ronald Bailey. 
Esta alternativa está correta. A “superioridade do capital intangível dos valores institucionais” é referida pelo autor no 

4º parágrafo, quando afirma que “a verdadeira razão deve ser buscada na superioridade do “capital intangível” dos 
valores institucionais” e especifica-a com um quadro com “menos corrupção e inépcia nas instituições, maior 
eficiência e responsabilidade delas, maior confiança da nação nos seus três Poderes”. No parágrafo seguinte, o autor 

relaciona este capital à riqueza dos EUA que 12 vezes superior à do México. O nexo “Daí” que introduz o parágrafo 

estabelece uma relação de continuidade e conclusão do seu raciocínio.  

 

III – Ainda que o Brasil esteja entre os países mais ricos em recursos naturais, apresenta problemas relacionados à 
segurança, à saúde, à educação. 

Esta afirmação é correta, pois está de acordo com o texto. Basta verificar o parágrafo 10 (linhas 31 a 34). 
 

QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa “C”: “porque – por que”. A solicitação do enunciado é que seja assinalada a 

alternativa cujos termos preenchem adequada e corretamente as lacunas pontilhadas nas linhas 06 e 31. As 

respectivas passagens estão transcritas a seguir e, logo após, os termos que preenchem adequadamente as lacunas, 

bem como as suas justificativas. 

 

“Isso ocorre ........................ ele:” (linha 06) – porque: este termos introduz uma explicação para o “Isso”, que, por sua 

vez, retoma o conteúdo do 1º parágrafo, especialmente a passagem “sua produtividade aumenta cinco vezes” 

(linha 05).  

“A cada assalto ou intimação de esmola que sofre, você decerto se pergunta ........................ o Brasil carece tanto de 
segurança” (linha 31) – por que: equivale a “pelo qual”, tratando-se do pronome relativo “que” precedido da 

preposição “por”. 

 

QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa “A”: “Ainda que o termo “das” (linha 08) concorde com “três”, refere-se à 
“alternativa correta”.”. Considerando o enunciado da questão, a alternativa a ser assinalada é aquela que apresenta 

afirmação incorreta relativamente às palavras destacadas do texto (linhas 08, 24, 25, 27 e 29), ou seja, a alternativa 

“A) Ainda que o termo “das” (l.08) concorde com “três”, refere-se à “alternativa correta”.” Esta alternativa é incorreta 

porque o termo “das” (l. 08) concorda com “três”, que vem logo a seguir, e refere-se a “opções”, do início do período, 

ou seja, está propondo uma nova alternativa: nenhuma das três opções anteriores. 

As demais alternativas estão de acordo com o texto: 

B) O termo “se” (linha 24) marca uma próclise, provocada pelo advérbio de negação que o antecede. 

Este advérbio justifica a próclise (pronome oblíquo antecedendo o verbo). 

C) A passagem “eficiente e eticamente íntegro” (linha 25) refere-se a “um Estado”, concordando com ele. 

Esta correta a referência da passagem com “um Estado” e sua concordância. 

D) Na linha 27, o termo “o” não funciona como artigo e remete à ideia de riqueza de um país.  

O termo “o” funciona como pronome que substitui o predicativo do sujeito, que, por sua vez, qualifica o sujeito 

(adjetivo do sujeito “país” ou, então, condição de riqueza do “país”: “o país rico é rico em razão...”.   

E) O verbo “advém” (linha 29) concorda com seu sujeito: “57% do capital intangível de um país”. 

Este verbo está no singular, concordando com seu sujeito que está no singular. 
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QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa “E”: “O processo de formação da palavra “correlação” é de composição por 

aglutinação”. Conforme o enunciado da questão, a alternativa a ser assinalada é aquela que apresenta incorreção 

quanto à estrutura e à formação das palavras. Como estão corretas as alternativas “A)” (a formação da palavra 

“petróleo” é composição por justaposição de “pedra” + “óleo”), “B)” (são exemplos de derivação por acréscimo de 

sufixo as palavras “superioridade” e “primeiramente”), “C)” (a palavra “intangível” é antônima de “tangível” porque o 

prefixo “in-“ lhe acrescenta um sentido de negação) e “D)” (parassíntese é um processo de derivação em que são 

acrescentados simultânea e necessariamente prefixo e sufixo a um radical, como ocorre em “desalmado”). A única 

alternativa, no entanto, que apresenta incorreção é “E)”, pois o processo de formação da palavra “correlação” é 

derivação e não composição, visto que há um radical que recebe o acréscimo de um sufixo: “co“ + “relação”= 

“correlação”.  
  
QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa “D”: “Apenas I e II”. Relativamente às afirmações, observa-se que: 

I – Os dois pontos do segundo parágrafo (linha 06) introduzem as possíveis razões do aumento de produtividade de 
um mexicano que entra nos EUA.  
Esta afirmação é correta, pois, após os dois pontos, são apresentados os motivos/as razões para “Isso” (linha 06) 

que retoma “sua produtividade aumenta cinco vezes” (linha 05). 

 

II – No terceiro parágrafo, ocorrem duas situações de uso de dois pontos (linhas 08 e 09), sendo que ambas 

introduzem explicitações de informações imediatamente anteriores. 

Esta alternativa está correta, visto que ambas sinalizam a apresentações de explicitações de informações 

enunciadas ou subentendidas imediatamente anteriores, a saber: “uma alternativa correta” (linha 08) e “(outras 

opções) ocorreriam a você” (linha 09). Neste último caso, há um jogo de palavras, mas que fica evidente pelas 

explicitações (enumerações) que são apresentadas logo após os dois-pontos.  

 

III – Na linha 13, os dois pontos poderiam ser substituídos por ponto-e-vírgula, sem prejuízo de sentido. 

Esta afirmação é incorreta, pois os dois pontos introduzem um detalhamento ou explicitação do “capital intangível 

dos valores institucionais”, diferentemente do ponto-e-vírgula que serve para marcar um pausa maior que a vírgula e 

menor que o ponto e, em geral, separar enumerações mais extensas (geralmente, formadas por orações). 
 

QUESTÃO 10 – MANTIDA alternativa “B”: “Todas as ocorrências da palavra “a” são artigo definido.” O enunciado 

solicita que seja assinalada a alternativa incorreta em relação à classificação das palavras, levando-se em conta o 

último parágrafo do texto (linhas 37 e 38). Estão corretas as alternativa “A)” (são palavras substantivas: “correlação”, 

“qualidade” e “instituições”), “C)” (nas linha 37, “aí” e “de” funcionam respectivamente como advérbio e preposição), 

“D)” (a palavra “um” é considerado, em geral, um artigo, na medida em que remete a um parlamentar, governante 

e/ou juiz qualquer/indefinido; no entanto, dependendo da intenção do autor ou do percurso de leitura do leitor do 

texto, “um” pode ser considerado numeral, remetendo a apenas um e não dois ou mais 

parlamentares/governantes/juízes), e “E)” (o verbo “classificamos” pertence ao Modo Indicativo; ao passo que 

“Pergunte” pertence ao Modo Imperativo).  

 

QUESTÃO 12 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “B”. Considerando que o 

conteúdo da afirmação III “Na política atual, o público não é respeitado pelos políticos, pois, segundo o autor, 
renunciou do próprio respeito” enfatiza o desrespeito ao público/povo pelos políticos, o que, na verdade, o autor 

busca justamente desconstruir no texto ao dizer que “A política de nossos dias não é um circo, nem mesmo de 
horrores: ela é pior, e isso não porque os políticos desrespeitem o público” (linhas 11-12). De acordo com o texto, não 

há respeito em relação ao público/povo, cujo desrespeito é provocado por ele mesmo, na medida em que “mas 
porque o público abdicou do próprio respeito” (linha 12). 

Em relação às demais afirmações, diz-se que: 
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A afirmação I está errada em relação ao texto, pois o autor não se coloca entre os pessimistas e não 

concorda com eles relativamente à política ser comparada com o circo. Pelo contrário, ele afirma que “Dizem os 
pessimistas que a política é um circo – de horrores, talvez. Pois estão errados, e a culpa é, em grande parte, do 
público” (linha 01 e 02) e “A política de nossos dias não é um circo, nem mesmo de horrores: ela é pior” (linha 11). 

A afirmação II é a única que está em concordância com a abordagem feita no texto: “Ao concluir o texto, o 

autor manifesta sua preocupação com a ausência prática de solidariedade”, o que pode ser verificado n0o último 

parágrafo, especialmente na passagem “Hoje o público não sabe o que é solidariedade. Nem no câncer. Se ele não 
se der ao respeito, não haverá mais política. O debate de ideias sucumbirá ao desejo de exterminar o outro. E a voz 
do povo será a voz da treva” (linhas 45 a 47). 

Sendo assim, a alternativa a ser assinalada é “B) Apenas II”. 

    

QUESTÃO 17 – MANTIDA alternativa “E”: “Cinco”. Considerando que enunciado da questão, se as palavras “circo” 

e “plateia” (linha 03) passassem para o plural, o período ficaria da seguinte forma: “Nos circos, as plateias é(são) 
chamadas de “respeitável público” e fazem por merecer o tratamento”. Haveria a alteração das cinco palavras 

sublinhadas (“No”, “a”, “é”, “chamada” e “faz”), além de “circo” e “plateia”.  
 

QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa “A”: “Há prefixo nas palavras “incompetentes” (linha 33) e “recusa” (linha 

31)”. Considerando a estrutura e a formação das palavras, a alternativa a ser assinalada é aquela que apresenta 

incorreção, ou seja, “A) Há prefixo nas palavras “incompetentes”(linha 33) e recusa” (linha 31)”. A incorreção está no 

fato de que há prefixo somente na palavra “incompetentes” (in+competente) e não em “recusa”.  

As demais alternativas apresentam-se corretas, como se pode verificar a seguir: 

B) Há sufixo nas palavras “detestável” (linhas 36) e “imaginários” (linhas 37). 
   Os sufixos são: “vel” (detestável” e “rios”(imaginários).  

C) Em “falávamos” (linha 40) e “ganhou” (linhas 35), há desinência verbal. 
  São desinências verbais “va” e “mos” em “falávamos” e “ou” em “ganhou”. 

D) O processo de formação da palavra “psicanalítico” (linhas 25) é derivação por sufixação. 

 Ainda que a junção dos radicais “psico” e “análise” formem a palavra “psicanálise” por composição, a palavra 

“psicanalítico” é formada por derivação por sufixação, pois na sua formação é acrescentado o sufixo “ítico”. Esta 

correta, portanto, a alternativa. 

E) Em “destempera” (linhas 34) e “atrai” (linha 42), as partes sublinhas correspondem às vogais temáticas. 

         O “a” e o “i”, nas palavras acima, são vogais temáticas indicativas, respectivamente, da 1ª e 3ª conjugações 

verbais.  

 

QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa “D”: “Apenas I e II”. Conforme o enunciado, a alternativa a ser assinalada diz 

respeito às afirmações que estão corretas relativamente à pesquisa campeã no ranking da revista Science. Nesse 

sentido, cabem as seguintes observações acerca de cada uma das afirmações:  

  

I – A pesquisa com participantes gaúchos toma como foco central o tratamento de uma doença que já matou 
aproximadamente 30 milhões de pessoas no mundo. 
Esta afirmação está de acordo com o texto, pois apresenta centralmente informações relacionadas ao público 

participante e ao foco central da pesquisa. Sobre os participantes serem gaúchos, constata-se isto na passagem “A 
pesquisa HPTN 052 foi realizada com 90 casais sorodiscordantes (onde somente um deles é infectado pelo vírus) no 
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e, no Brasil, (...)” (linhas 05 a 07). E quanto à pesquisa – que sempre é uma 

proposição/uma busca, especialmente quando se trata de saúde humana –, a mesma está voltada para o tratamento 

de uma “doença que já matou aproximadamente 30 milhões de pessoas no mundo” (linha 04), ou seja, da AIDS. Na 

condição de pesquisa, ela “traça uma nova promessa de prevenção da AIDS” (linhas 03 e 04), o que significa que 

esta pesquisa campeã no ranking das 10 maiores inovações constitui uma possibilidade de tratamento ou, de alguma 

forma, solução para o grande número de mortes que provoca pelo mundo todo. E ainda, no primeiro parágrafo, 
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consta que “O grande mérito da pesquisa, segundo a Science, é provar que o tratamento com antirretrovirais, 
medicamentos que impedem a multiplicação do vírus no organismo, também diminui a ____________ do vírus, ou 
seja, é um tratamento que vale como prevenção da doença. O risco de infecção, segundo a pesquisa, pode ser 
reduzido em até 96%” (linhas 08 a 11), em que foram sublinhadas passagens que também levam à constatação de 

que esta afirmação é verdadeira.   

 

II – O tratamento proposto a partir da pesquisa se caracteriza como preventivo, já que os medicamentos impedem a 
multiplicação do vírus da AIDS e reduzem o risco de infecção. 

Nesta afirmação, está a ênfase de que a pesquisa é preventiva, visto que “A pesquisa HPTN 052 foi realizada com 90 
casais sorodiscordantes (onde somente um deles é infectado pelo vírus) [...]. O grande mérito da pesquisa, segundo 
a Science, é provar que o tratamento com antirretrovirais, medicamentos que impedem a multiplicação do vírus no 
organismo, também diminui a ____________ do vírus, ou seja, é um tratamento que vale como prevenção da 

doença. O risco de infecção, segundo a pesquisa, pode ser reduzido em até 96%” (linhas 05 a 11). Portanto, esta 

afirmação está correta. 

 

III – A pesquisa acerca da AIDS foi realizada por cientistas gaúchos e envolveu 90 casais sorodiscordantes de 13 
países. 

As informações equivocadas – ou em desacordo com o texto – dizem respeito à inferência de que se a pesquisa foi 

realizada somente por cientistas gaúchos, quando o texto diz “Um estudo com participação de pacientes e médicos 

gaúchos” (linha 03) e ao envolvimento de 90 casais sorodiscordantes de 13 países, quando, no texto, constam as 

informações de “90 casais sorodiscordantes (onde somente um deles é infectado pelo vírus) no Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC)” (linha 05 e 06) e participação de “outros 1,7 mil casais em 13 países” (linha 08). 

 

 Considerando que as afirmações I e II estão apresentam informações de acordo com o texto, a alternativa a 

ser assinalada é “D) Apenas I e II”. 

 

QUESTÃO 23 – MANTIDA alternativa “E”: “A dominação de uma ou outra bactéria no sistema digestivo está 

associada à nutrição.”. A alternativa que deve ser assinalada é aquela que está de acordo com o texto, ou seja, a 

alternativa “E”. Para tanto, cada uma das alternativas vem transcrita a seguir, sendo comentada.  

 

A) As zeólitas são proteínas vegetais que servem para partir a molécula de água e purificá-la.  

A incorreção desta alternativa está na definição das zeólitas, que não são proteínas vegetais, mas minerais, 

conforme a passagem “minerais porosos utilizados como catalisadores e filtros moleculares para converter 
petróleo em gasolina, purificação de água, filtro de ar e produzir detergentes para a roupa, por exemplo” (linhas 42 

a 44).  

B) A nave Haybusa trouxe para a Terra amostras do PSII retiradas da superfície do asteróide Itokawa. 

Esta alternativa apresenta incorreção, visto que a “A nave japonesa Haybusa trouxe para a Terra, neste ano, 
amostras de poeira da superfície do asteroide Itokawa” (linhas 13 e 14) e não amostras do PSII que é a proteína 

fotossintética chamada Photosystem II (ver linhas 23 a 26). 

C) A descoberta de um planeta que circula num sistema binário ajuda nos estudos de estrelas antigas. 

A informação de que a descoberta de um planeta que circula num sistema binário estaria ajudando nos estudos 

de estrelas antigas está em desacordo com o texto, em que consta o seguinte: “Os pesquisadores também 
descobriram um planeta que circula num sistema estelar binário e 10 planetas que parecem estar flutuando 
livremente no espaço – tudo totalmente diferente do que está traçado em nosso sistema solar” (linhas 39 a 41). A 

referência de identificação de uma estrela na Via Láctea consta na descrição da pesquisa sobre “Gás primitivo no 
espaço” (linha 27). 

D) As duas nuvens de gás hidrogênio mantiveram sua formulação química original há mais de 2 mil anos.    
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A incorreção desta alternativa resida na informação de que as duas nuvens de gás hidrogênio mantiveram sua 

formulação química original há mais de 2 mil anos, quando, conforme o texto, se trata de “2 bilhões de anos após 
o big bang” (linhas 28 e 29). 

E) A dominação de uma ou outra bactéria no sistema digestivo está associada à nutrição. 

Esta alternativa está em concordância com o texto, o que pode ser constatado na seguinte passagem: “Micróbios 

no corpo humano: Um consórcio europeu comprovou que as pessoas têm uma bactéria dominante entre as que 
existem no sistema digestivo – bateroides, prevotella ou ruminococcus –, de acordo com seus hábitos alimentares. 
A descoberta ajudou a compreender a relação entre o que se come e a ação dos ___________ na nutrição e na 
causa de doenças” (linhas 31 a 34). 

 

QUESTÃO 26 – MANTIDA alternativa “B”: “Duas”. Considerando o enunciado que propõe a substituição da palavra 

“Science” por “Algumas revistas científicas” em “Science publica ranking das 10 maiores inovações e elege como 
campeã uma pesquisa feita em hospital gaúcho” (linhas 01 e 02), as palavras que necessariamente devem sofrer 

alteração com a manutenção do sentido do período são os verbos “publica” e “elege”, totalizando duas alterações.  

Levando em conta o recurso encaminhado que solicita a pluralização do vocábulo “ranking”, associando-o a 

uma escala (ranking) organizada pela Revista Science, o que não está enunciado no texto. Tanto nas linhas 01 e 02 

(“Science publica ranking das 10 maiores inovações”), quanto nas linhas 04 e 05 (“foi destaque na Science, uma das 
mais importantes revistas de divulgação científica”) observa-se que não há referência disso, mas conduz ao 

entendimento de que foi a comunidade científica que chegou a esse ranking.  

Dessa forma, a alternativa a ser assinalada é “B) Duas”. 
 

QUESTÃO 27 – MANTIDA alternativa “C”: Na oração adjetiva, o termo “dessa célula” é complemento verbal direto”. 
A solicitação do enunciado é que fosse assinalada a alternativa incorreta relativamente a aspectos lingüísticos, de 

ordem morfossintáticos, do último período do texto fosse assinalada, ou seja, a alternativa “C) Na oração adjetiva, o 

termo “dessa célula” é complemento verbal direto”. A incorreção desta alternativa reside no fato de que o termo 

“dessa célula” funciona como complemento nominal de “limpos” (predicativo do sujeito). 

As demais alternativas apresentam-se corretas, e foram transcritas a seguir com algumas observações: 

A) Trata-se um período composto por subordinação: uma oração principal e duas orações subordinadas. Certo. 

B) Há uma relação comparativa marcada pela conjunção que introduz a última oração. 

A conjunção é comparativa na expressão “mais do que”. 

D) A palavra “os” funciona como sujeito da oração, resgatando o termo “camundongo” do início do período. 

    Ainda que “camundongo” figure no singular, nesta alternativa, ela claramente refere-se à palavra que está no plural 

no texto. O termo “os” funciona como sujeito na última oração, retomando “camundongos”, que é núcleo do sujeito 

(“Os camundongos”) da primeira oração do período. 

E) O termo “corpos” é sujeito paciente e “foram limpos”, verbo na voz passiva analítica. 

Certo. 
 

QUESTÃO 29 – MANTIDA alternativa “B”: “A indicação do assunto, do local e da data devem figurar na parte 

inferior direita da página”. Considerando a solicitação, no enunciado, de que fosse assinalada a alternativa incorreta 

relativamente ao Ato Administrativo, tem-se como resposta a alternativa “B) A indicação do assunto, do local e da 

data devem figurar na parte inferior direita da página”. Os mesmo devem figurar na parte superior, antes do corpo do 

texto. 

As demais alternativas estão corretas: 

A) A prática dos Atos Administrativos é própria da Administração Pública.  Certo 
C) Seus requisitos básicos são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.  Certo  

D) O objetivo de sua realização deve ser sempre de interesse público. Certo (mesmo que, conforme teor do 

recurso encaminhado, determinado ato beneficie alguns indivíduos do Estado, será considerado sempre de 

interesse público e não privado.  
E) Tem por fim imediato, entre outros, adquirir, resguardar ou declarar direitos. Certo. 
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QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa “D”: “O memorando é uma correspondência usada internamente em uma 

instituição pública”. Considerando que, na listagem de conteúdos para a prova de L. Portuguesa, consta como o 5º e 

último item “Redação oficial: Ata; Atos Administrativos; Memorando; Ofício”, a questão não está tratando de questão 

de legislação, mas de Redação Oficial, parte dos estudos da área de Língua Portuguesa. Sendo pertinente sua 

elaboração e parte da Prova de Língua Portuguesa, assim como a questão anterior (Questão 29). 

Conforme o Edital, onde constam os conteúdos de Língua Portuguesa, no item 5 consta: Redação oficial: Ata; Atos 

Administrativos; Memorando; Ofício. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa “B”: “A alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao Município 

dependerá de autorização legislativa e concorrência pública.”. A alternativa correta é a letra B, pois nos termos do art. 

12 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, a alienação de bens móveis pertencentes ao Município não 

depende de autorização legislativa. 

 

QUESTÃO 37 – ANULADA. O artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre foi alterado pela Emenda nº 

27/2008, de forma que a questão deverá ser anulada. 

 

QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa “E”: “Apenas II e III”. A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso aos menores de 18 anos, e não de 16, como indicado na afirmativa I. 
 

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa “D”: “Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, mediante prévia autorização.”. A alternativa D está incorreta, pois o art. 5°, inciso XVI da Constituição Federal 

apenas exige o prévio aviso à autoridade competente e não a “necessidade de prévia autorização”. 

QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa “A”: “Organizar e prestar serviços de interesse local, sempre de forma 

direta.”. A prestação de serviços públicos de interesse local pelo Município pode ocorrer de forma direta ou indireta, 

de acordo com artigo 30, V, da Constituição Federal. 

 

QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa “A”: “Comissão Parlamentar de Inquérito”. As Comissões Parlamentares de 

Inquérito não são permanentes. O equívoco na redação da expressão “habitação“ não é capaz de prejudicar a 

compreensão da questão. 

 

QUESTÃO 48 – ANULADA. A matéria questionada não está prevista no programa indicado no edital para este cargo, 

de forma que a questão deve ser anulada. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 51 – MANTIDA alternativa “C”: “(1) posicionar o cursor do mouse sobre o local apontado pela seta nº 2 

("Computador"); (2) dar um clique, sobre o botão direito do mouse; e (3) ao surgir um menu, selecionar a opção 

"Propriedades", desse menu.”. O edital desse concurso especifica o seguinte programa para o cargo de Assistente 

Legislativo: "Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows atualizado: Área de Trabalho, Barra de 
tarefas e Barra de ferramentas: identificação do ambiente, características, configurações e uso das funcionalidades. 
Windows Explorer, Meu Computador, Meus Documentos, Documentos compartilhados, Localizar ou Pesquisar, Ajuda 
e Suporte, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes das janelas, menus, barras de 
ferramentas e ícones; saber utilizar as funcionalidades dos programas e aplicativos através de menus, ícones, 
teclado e/ou mouse.". Para que fosse mostrada a Figura 1(b), no computador objeto dessa questão, há várias formas: 
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uma delas é a execução dos procedimentos detalhados na alternativa C), como constante no gabarito oficial; outra é 

utilizar o Painel de Controle e, para isso, basta iniciá-lo e, a seguir, acessar, sucessivamente, os itens "Sistema e 

Segurança" e "Sistema". Como se vê, a questão explora conhecimento relativo à identificação, configuração e uso 

das funcionalidades do Windows Starter, assim como saber identificar ambientes e utilizar as funcionalidades do 

Painel de Controle. A Alternativa B) está errada porque a execução de tais procedimentos fará, apenas, que seja 

aberta a janela do Painel de Controle e não a janela mostrada na Figura 1(b).  

 
QUESTÃO 52 – MANTIDA alternativa “A”: “Apenas I e III”. Essa questão baseia-se nas Figuras 2(a) e 2(b), sendo 

que a Figura 2(a) mostra uma janela do Windows 7 Starter, na qual é exibida, visualmente diversos aspectos, como 

por exemplo: (1) as pastas "DERIVADA" e "FEDERAL"; (2) o arquivo "ME DERRAMAR"; (4) a unidade 

"PENDRIVE4GB (F:); e a unidade "Unidade de DVD-RW (E:). Nessa, Figura, existe um espaço em branco entre "ME" 

e "DERRAMAR", do arquivo "ME DERRAMAR" e que, por padrão, é proporcionado pelo pressionamento de uma vez 

da barra de espaços do teclado, separando-as, ou seja, o espaço "em branco" foi mostrado visualmente. Já a Figura 

2(b) mostra um documento elaborado no Word 2007, salvo, fisicamente, dentro da pasta, da Figura 2(a), chamada 

"FEDERAL", apontada pela seta nº 3. Na Figura 2(b), informou-se, visualmente, aos candidatos o seguinte: (1) o 

arquivo, do Word 2007, tem o nome "Orçamento Federal"; e (2) os três pontos, após o nome "Orçamento Federal", 

foram acrescentados, automaticamente, pelo editor de texto, por não ter sido possível exibir a inscrição "- Microsoft 

Word". Nesse caso, digitando-se, no local apontado pela seta nº 1 (Figura 2(a)), apenas as letras DER, todas juntas, 

sem espaço e em maiúscula, a Figura 2(a) passará a ser exibida da seguinte forma: 

 

 
 

Como visto na Figura acima, será exibida apenas a pasta "DERIVADA" e o arquivo "ME DERRAMAR", por estes 

terem nomes que se iniciam pelas letras "DER", estando correta, apenas, a alternativa divulgada com o gabarito 

oficial. 

 

O texto introdutório da prova é bem claro ao afirmar "Para a resolução das questões desta prova, considere os 
seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão 
devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram 

instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 

impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se 

necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões existem palavras que foram digitadas entre 
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aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente somente 
para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere, apenas, os recursos 

disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, 

normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e 

informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.". 
 

Portanto, existem suposições feitas por alguns candidatos que não tem o mínimo fundamento técnico cabível, 

considerando as condições postas na questão. Conforme dito e apresentado acima, os candidatos devem se ater 
única e exclusivamente às informações apresentadas, seja de forma visual ou textual. Supor que há um espaço 

"em branco" antes da palavra "DER", a ser digitada no local apontado pela seta nº 1 (Figura 2(a)), ou que o arquivo 

foi renomeado e ainda não foi salvo, ou que há caractere especial oculto na palavra DER, ou que pode haver um 

caractere de espaço especial entre as letras "E" e "D", da palavra "FEDERAL", ou que pode haver um espaço de 

largura zero em qualquer palavra, ou que pode haver um caractere especial e oculto entre "ME" e "DERRAMAR", do 

arquivo "ME DERRAMAR" ou, ainda, pode haver uma outra palavra que se inicia por "DER", após os três pontos a 

frente do nome "Orçamento Federal", não tem o mínimo cabimento e viola os princípios básicos dessa prova, 

ou seja, qualquer detalhe ou alteração que impacte a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da 
questão ou mostradas visualmente, o que não ocorreu e, portanto, não podem ser minimamente consideradas.  

 

O Microsoft Word 2007 é atual, está em pleno uso, sendo uma das versões de editor de texto mais utilizada no Brasil; 

além disso constam na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, as seguintes referências: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 7 Starter ou Professional. (Ajuda eletrônica integrada 
ao MS Windows 7 Starter ou Professional)." e "MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 ou 
superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Word 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 53 – MANTIDA alternativa “C”: “seta nº 4”. O enunciado dessa questão diz claramente "Para que fosse 

exibida a caixa de diálogo da Figura 3(b), bastou, antes, na Figura 3(a), dar um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre a área da guia, do Word 2007, apontada pela", ou seja, a questão coloca o fato de como fazer para ser 

exibida a caixa de diálogo "Parágrafo" e não a sequencia de passos para que seja exibida a guia "Quebra de linhas e 

de páginas", da caixa de diálogo "Parágrafo". Portanto, para que fosse exibida a caixa de diálogo da Figura 3(b), 

bastou, antes, na Figura 3(a), dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre a área da guia, do Word 2007, 

apontada pela seta nº 4. 

O Microsoft Word 2007 é atual, está em pleno uso, sendo uma das versões de editor de texto mais utilizada 

no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte referência: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 
MS Word 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 54 – MANTIDA alternativa “C”. Na Figura 3(a), observam-se os seguintes detalhes: (1) a página 

corrente, nesse documento, é a de nº 1; (2) logo abaixo da palavra "arrastões", observa-se uma linha horizontal, na 

altura da régua vertical, na marcação de número "27", indicando o limite da página nº 1; (3) o ponto de inserção de 

texto, no formato de uma barra vertical (" | "), está sendo apontado pela seta nº 1 (Figura 3(a)); e (4) visualmente 

observa-se que não há espaço para a inserção de nenhum novo parágrafo entre a palavra "arrastões" e o limite da 

página 1.  

Considerando esses aspectos, ao se pressionar, uma vez, a tecla "ENTER", será criado um novo parágrafo, 

em branco, no local apontado pela seta nº 1. Visualmente observa-se que esse novo parágrafo será de tamanho de 

fonte igual ao apontado pela seta nº 1, que é do mesmo tipo ou próximo ao texto mostrado na Figura 3(a). Como o 

parágrafo com texto se inicia com a letra "A" e vai até "arrastões", todo ele será empurrado um parágrafo para baixo 

e, com isso, a palavra "arrastões" passará para a próxima folha. Entretanto, como o Word 2007 está configurado com 

a opção "Controle de linhas órfãs/viúvas" (Figura 3(b)), o editor não deixará que a palavra "arrastões" fique em 
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sozinha em uma linha da próxima página (órfã). Em conseqüência, a área de trabalho, desse editor de texto, será 

exibida como mostrado na alternativa divulgada com o gabarito oficial. 

O Microsoft Word 2007 é atual, está em pleno uso, sendo uma das versões de editor de texto mais utilizada 

no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte referência: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 
MS Word 2007 ou superior)". 

O texto introdutório da prova é bem claro ao afirmar "Para a resolução das questões desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão 
devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram 

instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 

impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se 

necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões existem palavras que foram digitadas entre 
aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente somente 
para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere, apenas, os recursos 

disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, 

normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e 

informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.". 
 

Portanto, existem suposições feitas por alguns candidatos que não tem o mínimo fundamento técnico cabível; 

o candidato deve considerar, apenas, as condições postas na questão, inclusive a versão do editor de texto utilizado 

e suas particularidades. Conforme dito e apresentado acima, o candidato devem se ater única e exclusivamente 
às informações apresentadas, seja de forma visual ou textual. 
 

QUESTÃO 55 – MANTIDA alternativa “E”: “6”. Na Figura 4(a), observam-se os seguintes aspectos: (1) seta nº 5 

aponta para o ponto de inserção de texto no formato de uma barra vertical (" | "); (2) vê-se que embaixo da palavra 

"Accre" há uma linha ondulada. A seguir, a janela principal desse editor passou a exibir a Figura 4(b), na qual a 

palavra "Accre" foi selecionada e a sua frente foi exibido o menu apontado pela seta nº 7, com a sugestão de 

palavras para substituir a que se encontra marcada. Nesse caso, para que o ponto de inserção saísse do local 

apontado pela seta nº 5, fosse selecionada a palavra "Accre" e passasse a ser exibido o menu apontado pela seta nº 

7, bastou clicar sobre o ícone apontado pela seta nº 6, como divulgado com o gabarito oficial. 

Clicando-se sobre o ícone apontado pela seta nº 1, será exibida uma caixa a diálogo "Verificar ortografia e 

gramática" e não o menu apontado pela seta nº 7.  

O Microsoft Word 2007 é atual, está em pleno uso, sendo uma das versões de editor de texto mais utilizada 

no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte referência: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 
MS Word 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 56 – MANTIDA alternativa “B”. Conforme dito no texto introdutório dessa questão, ela baseia-se nas 

Figuras 5(a) e 5(b). A Figura 5(a) exibe, intencionalmente, apenas a parte superior do Word 2007, sendo possível 

identificar que na barra de ferramentas de acesso rápido estão visíveis apenas os ícones "Desfazer" e "Refazer". 

Nesse mesmo texto introdutório, foi dito que foi ativada a caixa de diálogo "Opções do Word", a partir da Figura 5(a), 

na qual já foram realizadas algumas ações. Que ações foram essas ? Ora, se na Figura 5(a) estão sendo 

exibidos, na barra de ferramentas de acesso rápido, apenas os ícones "Desfazer" e "Refazer", ao ser aberta a Figura 

5(b), a partir da Figura 5(a), essa janela tem que ser exibida, obrigatoriamente, da seguinte forma: 
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Como na Figura 5(b) não aparecem, no painel do lado direito, tais ícones, conclui-se que as ações que foram 

realizadas, ditas no texto introdutório da questão, foram a seleção e remoção de ambos os ícones. A seguir, observa-

se que se encontra selecionado o ícone "Abrir". Dessa forma, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, 

sobre o ícone "Adicionar >>" (seta nº 1 - Figura 5(b)) e, a seguir, pressionando-se o botão "OK" (seta nº 2 - Figura 

5(b)), pode-se afirmar, com certeza absoluta, que a parte superior do Word 2007, da Figura 5(a), será modificada, 

especificamente a barra de ferramentas de acesso rápido, que será exibida como divulgado com o gabarito oficial. 

 O texto introdutório da prova é bem claro ao afirmar "Para a resolução das questões desta prova, considere 
os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 
com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre 
outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão 
devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram 

instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que 

impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se 

necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões existem palavras que foram digitadas entre 
aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente somente 
para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere, apenas, os recursos 

disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, 

normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e 

informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.". 
Portanto, foram oferecidas aos candidatos todas as condições para a resolução da questão, lembrando que 

existem suposições feitas por alguns candidatos que não tem o mínimo fundamento técnico cabível; o candidato deve 

considerar, apenas, as condições postas na questão, inclusive a versão do editor de texto utilizada e suas 

particularidades. Conforme dito e apresentado acima, o candidato devem se ater única e exclusivamente às 
informações apresentadas, seja de forma visual ou textual. 
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O Microsoft Word 2007 é atual, está em pleno uso, sendo uma das versões de editor de texto mais utilizada 

no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte referência: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 
MS Word 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 57 – MANTIDA alternativa “C”: “será mostrado, na célula D3, o seguinte número 7”. Na janela principal 

do Excel 2007, mostrada na Figura 6(a), ao ser dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 

apontado pela seta nº 1, esse programa, expande, automaticamente, a seleção para as células ao lado e abaixo da 

que se encontra selecionada, como mostrado na Figura abaixo: 

 
 

A seguir, o Excel 2007 ordena as células selecionadas segundo o critério especificado pelo usuário, no caso 

descendente, sendo a base da ordenação a coluna da célula selecionada, e desmarca toda a seleção, voltando a 

ficar selecionar, apenas, a célula que se encontrava marcada no início do processo, que era a C3. Portanto, após 

pressionar o ícone apontado pela seta nº 1, a área de trabalho, do Excel 2007, será exibida da seguinte forma: 

 

 
 

Em consequência, está correta somente a alternativa divulgada com o gabarito oficial. 

 

O Excel 2007 somente mostra a caixa de diálogo abaixo, quando ele por si só não consegue, 

automaticamente, expandir a seleção: 
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O Microsoft Excel 2007 é atual e está em pleno uso, sendo uma das versões de planilha eletrônica mais 

utilizada no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte 

referência: "MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Excel 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 58 – MANTIDA alternativa “B”: “Apenas I e II”. A sequência de passos constantes na assertiva II está 

correta, como se observa nas Figuras, em sequência, a seguir, após selecionar a célula apontada pela seta nº 3: 

(1) ativar a caixa de diálogo da Figura 6(b); (2) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local 

apontado pela seta nº 5 (Figura 6(b)); e (3) selecionar o intervalo de células "E6:D6": 

 
 

(4) pressionar a tecla "ENTER", do teclado: 
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(5) posicionar o cursor do mouse, exatamente, no local apontado pela seta nº 2 (Figura (6(a)) e dar um clique, no 

botão esquerdo do mouse; (6) digitar, sequencialmente, o caractere "/" (barra) e, a seguir, o número "2" (dois): 

 
 

(7) pressionar a tecla "ENTER", do teclado: 

 
 

Portanto, conforme dito no enunciado dessa questão, para que seja exibido, no local apontado pela seta nº 
3 (Figura 6(a)), que é a célula F6, a média aritmética dos números "9" (nove) e "8" (oito), apontados pela seta nº 4, 

basta selecionar essa célula e realizar, sequencialmente, as seguintes atividades: (1) ativar a caixa de diálogo da 

Figura 6(b); (2) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local apontado pela seta nº 5 (Figura 

6(b)); (3) selecionar o intervalo de células "E6:D6"; (4) pressionar a tecla "ENTER", do teclado; (5) posicionar o cursor 

do mouse, exatamente, no local apontado pela seta nº 2 (Figura (6(a)) e dar um clique, no botão esquerdo do mouse; 

(6) digitar, sequencialmente, o caractere "/" (barra) e, a seguir, o número "2" (dois); e (7) pressionar a tecla "ENTER", 

do teclado. Após se pressionar a tecla "ENTER", será selecionada a célula F7, entretanto, a média desejada será 

exibida na célula apontada pela seta nº 3 (F6), como pretendido. 

No Excel 2007 é possível selecionar um intervalo de células da esquerda para a direita, assim como da 

esquerda para direita, como de baixo para cima ou de cima para baixo, ou ainda combinando todas essas formas. 
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O Microsoft Excel 2007 é atual e está em pleno uso, sendo uma das versões de planilha eletrônica mais utilizada no 

Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte referência: 

"MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 
MS Excel 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 59 – MANTIDA alternativa “E”. Na Figura 7(a), selecionou-se dois intervalos de células distintos e 

independentes entre si, apontados, respectivamente, pelas setas nº 2 e 3. Nesse caso, dando-se um clique, com o 

botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, que, por padrão, é "Mesclar e centralizar", 
aparecerá, pela primeira vez a caixa de diálogo da Figura 7(b), sendo pressionado o botão "OK". A seguir será 

mostrada, mais uma vez, a caixa de diálogo da Figura 7(b), sendo pressionado, novamente, o botão "OK". Ao final 

dessas ações a área de trabalho do Excel 2007 terá a aparência apresentada na alternativa divulgada com o gabarito 

oficial. 

As Figuras abaixo exibem tais ações realizadas seqüencialmente: 

(1) na Figura 7(a), do Excel 2007, será dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado 

pela seta nº 1: 

 

 
 

(2) Após essa ação, sempre que surgir a caixa de diálogo da Figura 7(b), será pressionado o botão "OK" (seta nº 4) 

(1ª vez que é mostrada devido a 1ª mesclagem e centralização): 

 

 
 

(3) Após essa ação, sempre que surgir a caixa de diálogo da Figura 7(b), será pressionado o botão "OK" (seta nº 4) 

(2ª vez que é mostrada devido a 2ª mesclagem e centralização): 
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(5) Portanto, ao final dessas ações, a área de trabalho, do Excel 2007, será exibida da seguinte forma: 

 
 

O Microsoft Excel 2007 é atual e está em pleno uso, sendo uma das versões de planilha eletrônica mais 

utilizada no Brasil, além disso consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a seguinte 

referência: "MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 2007 ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa MS Excel 2007 ou superior)". 
 

QUESTÃO 60 – MANTIDA alternativa “E”: “I, II e III.”. Na Figura 8, do Internet Explorer 9 vê-se que está sendo 

exibido um retângulo com a inscrição "InPrivate" em seu interior, que está ativa para essa seção do navegador. A 

Navegação InPrivate permite que o usuário navegue na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer, impedindo 

que outras pessoas vejam quais páginas foram visitadas e o que você visto na Web. A proteção oferecida pela 

navegação InPrivate tem efeito apenas durante o tempo em que o usuário utiliza o navegador. Quando se navega, 

usando a Navegação InPrivate, o Internet Explorer guardará, temporariamente, algumas informações, de forma que 

as páginas da web visitadas funcionem corretamente. Entretanto, no final da sua sessão de Navegação InPrivate, os 
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"cookies" e arquivos temporários são descartados, impedindo o seu armazenamento no computador do usuário. 

Portanto, a assertiva I, que afirma que utilizando-se o IE 9, como mostrado na Figura 8, é possível evitar o 

armazenamento de cookies, no computador do usuário, está correta, pois essa é uma de suas funções. Da mesma 

forma, a assertiva II, "utilizando-se o IE 9, como mostrado na Figura 8, é possível evitar o armazenamento de 

arquivos de Internet temporários, no computador do usuário", também está correta, pois essa é outra de suas 

funções.  

 

Ressalte-se que tal funcionalidade não é somente para especialistas da área de informática, mas está a 

disposição para todo usuário desse navegador. 

O Microsoft Internet Explorer 9 consta na bibliografia do edital para o cargo de Assistente Legislativo, a 

seguinte referência: "6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 7 ou superior. (Ajuda eletrônica 
integrada ao Programa Internet Explorer 7 ou superior).".  
 

 
MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 64 – MANTIDA alternativa “D”: “R$ 1.200,00.”. Resolução: 

Divisão proporcional inversa: 

 
Reduzindo-se ao mesmo denominador: 

 
Simplificando-se: 

 

 
Logo, B = 1200 

 

QUESTÃO 65 – MANTIDA alternativa “B”: “160.”. Uma regra de três composta resolve o problema: 

operários dias obra 

200 60 4/4 

X 25 3/4 

De onde vem: x = 360 

Como já havia 200 operários trabalhando na obra, a empresa precisa contratar mais 160 em caráter emergencial. 
 

QUESTÃO 66 – MANTIDA alternativa “B”: “10%.”. Os recursos a esta questão se apresentam inconsistentes: não 

possuem questionamento, nem fundamentação e nem requerimento. 

A probabilidade de ambos chegarem atrasados (levando-se em conta de que os eventos são independentes) é dada 

por: 

 
, ou 10% 

 

QUESTÃO 68 – MANTIDA alternativa “E”: “85,0%”. Para que a questão da prova seja resolvida é necessário que 

pelo menos um deles (João ou Daniel) a resolva. 

Deve-se, portanto, calcular a probabilidade da ocorrência da união dos eventos: 
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 ou 85% 

 

QUESTÃO 69 – MANTIDA alternativa “D”: “13/15”. Já que os dados estão na forma percentual, vamos supor que o 

total de alunos é 100. 

Para facilitar, colocam-se os dados em um diagrama: 

 
Não fizeram o exame de Matemática: 28 + 24 = 52 

Não fizeram o exame de Física: 36 + 24 = 60 

Resposta: 52/60 = 13/15 

 
QUESTÃO 70 – MANTIDA alternativa “A”: “80”. A figura a seguir apresenta a solução completa da questão. Torna-

se desnecessário apresentar comentários adicionais. 

 
 

QUESTÃO 71 – MANTIDA alternativa “D”: “ .” A alternativa correta deverá contemplar 

qualquer valor do arco ∝ compreendido no intervalo dado na questão, e não apenas um deles como pretenderam 

alguns recursos. 

Desse modo, não há como considerar as fundamentações apresentadas como recurso, visto que carecem de 

embasamento teórico consistente. 

 

QUESTÃO 76 – MANTIDA alternativa “C”: “0”. A questão se refere ao seguinte conteúdo (que consta no Edital do 

certame), particularmente o texto destacado em negrito: 

Funções Reais: Interpretação de gráficos; Função Linear afim e Quadrática – resolução de equações e problemas de 

1º e 2º graus; Polinômios – grau, propriedade e teorema do resto; Equações Algébricas – resolução (raízes 

simples e múltiplas, racionais e complexas). 
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QUESTÃO 78 – MANTIDA alternativa “E”: “(-2/3,13)”. 

A questão solicitou o cálculo do intervalo para o produto xy, logo: 
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