
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014 
 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2014 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. 
 

NíVEL MÉDIO 
 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO 05 – ANULADA. Por haver um erro de digitação que compromete a resolução da prova, anula-se 
a questão.  
 
QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa 'E'. Na assertiva II, a substituição da locução adverbial 'no meio da 
rua' (l.14) por 'nos meios-fios' implicaria alteração de sentido, pois enquanto na ocorrência original está se 
colocando uma ideia sem especificação de lugar; na proposta de alteração, tem-se um termo específico. Ou 
seja, falar que algo pode ocorrer em qualquer ponto da rua ou apenas em um ponto específico altera o 
sentido, ainda que seja de maneira sutil. Mantém-se, portanto, o gabarito.  
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'A'. A última assertiva afirmava que a frase 'Apagão é isso' (l.32) 
representa a conclusão da autora do texto, de maneira simples e profunda, pressupondo a compreensão do 
leitor do que foi dito nos parágrafos anteriores. A assertiva é verdadeira, pois, em primeiro lugar, é preciso 
deixar claro que, ao colocar que a frase é simples e profunda, fala-se em simples do ponto de vista sintático e 
profunda do ponto de vista semântico. Ou seja, por mais que a estrutura frasal seja simples, o conteúdo 
indica uma proposição complexa, pois há necessidade de completamento do dêitico (isso retoma todos os 
parágrafos anteriores), de inferências de retomada (o que é isso? como podemos completa esse dito?), entre 
outros. Por esse motivo, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa 'C'. Na assertiva I, afirma-se que 'A autora utiliza muitas vezes a 
palavra Quem com o objetivo de atribuir às frases a ideia de generalização sobre as ações citadas'. Tal 
assertiva é verdadeira, como pode ser visto em algumas frases retiradas do texto: "Quem viu ..... imagens do 
rojão que atingiu o cinegrafista" (l.07); "Quem lida com material explosivo no meio da rua" (l.14); "Quem dirige 
feito um insano" (l.16); "Quem se descontrola com gastos estapafúrdios" (l.18)... O que se pode observar nos 
exemplos é que o pronome 'quem' é usado de maneira genérico, pois não possui um referente específico - ou 
seja, o pronome não está retomando uma pessoa específica, mas se referindo a um grupo de pessoas que 
realizam determinadas ações. Dessa forma, o pronome não se relaciona diretamente a ações, mas ao grupo 
geral que realiza tais ações.  
 
QUESTÃO 11 – MANTIDA alternativa 'D'. Na frase, "o bom funcionamento dos fios que interligam os 
neurônios" (l. 05 e 06), o uso de uma vírgula imediatamente após a palavra fios implicaria mudança de 
sentido, pois faria com que o fragmento 'que interligam os neurônios' fosse classificado não mais como uma 
oração adjetiva restritiva, mas explicativa. Ou seja, na frase original, fala-se apenas sobre os fios que 
interligam os neurônios, enquanto na alteração, fala-se sobre todos os fios, explicando-se que todos 
interligam os neurônios.  



 
QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa 'E'. A oração 'para se estressar' é, realmente, uma oração 
subordinada reduzida de infinitivo. Não se está cobrando a classificação específica - se ela é substantiva, 
adverbial ou adjetiva, apenas se quer saber se ela é subordinada ou coordenada e se ela é desenvolvida ou 
reduzida. Ora, a oração está claramente em um processo de subordinação, pois introduz uma ideia de 
finalidade na oração principal: classifica-se, assim, como uma oração subordinada adverbial final (introduzida 
pelo nexo 'para'). Além disso, ela não é desenvolvida, pois o verbo está no infinitivo (estressar-se). Por esses 
motivos, a alternativa está correta.  
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 20 – MANTIDA alternativa 'B'. MANTIDA. O conteúdo da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. Recurso não acolhido.  

QUESTÃO 21 – MANTIDA alternativa 'D'. MANTIDA. O conteúdo da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa 'E'. MANTIDA. O conteúdo da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO 23 – MANTIDA alternativa 'B'. MANTIDA. O conteúdo da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO 24 – MANTIDA alternativa 'A'. MANTIDA. O conteúdo da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. Recurso não acolhido. 
 

 
MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO  

 
CARGO(S): TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

 
QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa 'B'. As argumentações apresentadas são inconsistentes, pois não 
levaram em consideração a correta interpretação do problema pelo princípio multiplicativo da contagem de 
eventos (propriedades) disjuntas. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 31 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base no programa e bibliografia que 
foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2009,  serviu de 
base para elaboração da questão, no capítulo V - que trata dos Contratos Administrativos e Licitação, e mais 
precisamente no item 7 - Licitação, subitem 7.3.2, o referido autor traz os conceitos básicos de dispensa de 
licitação, definindo que “A lei diversificou os casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar 
licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.” No que se refere à licitação dispensada, o referido 
autor define no item 7.3.2.1, que é aquela que a própria lei declara como tal (No caso da Lei de Licitações e 
Contratos correspondem ao artigo 17, incisos I e II), diferente do que constou erroneamente na assertiva I da 
questão 31. Quanto à licitação dispensável, define Meirelles no item 7.3.2.2, que é toda aquela que a 
Administração pode dispensar se assim lhe convier (Atualmente a Lei enumera trinta e três casos de licitação 
dispensável no artigo 24), diferente como constou erroneamente na assertiva II da questão 31. E finalmente, 
segundo Meirelles, ocorre a inexigibilidade de licitação quando há a impossibilidade jurídica de competição 
entre contratantes, conforme constou literalmente na assertiva III da questão 31. Portanto, improcedentes os 
recursos, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas a afirmativa III está correta, 
segundo MEIRELLES (2009), p. 280, 282 e 287. 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'A'. Inicialmente, ponderamos que a questão foi elaborada única e 



exclusivamente com base no programa e bibliografia que foi divulgado através do Edital de Programas e 
Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, constante no referido edital e que serviu de base para 
elaboração da questão, no capítulo V - que trata dos Contratos Administrativos e Licitação, e mais 
precisamente no item 8 – Modalidades de Licitação, o referido autor traz os conceitos básicos de todas as 
modalidades de licitação existentes, definindo que a licitação compreende as seguintes modalidades: a 
concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão, sendo este último objeto da 
questão 32, e que Meirelles trata no item 8.6 – Pregão, do referido capitulo. Assim, com base nos conceitos 
extraídos da referida bibliografia, temos as seguintes definições: a) Diferentemente das outras espécies de 
licitação, em que a modalidade é estabelecida em função do valor do objeto licitado, o pregão destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, diferente como constou erroneamente na assertiva I da questão 32. 
Portanto ela é falsa; b) O que caracteriza os bens e serviços comuns é sua padronização, ou seja, a 
possibilidade de substituição de uns por outros com o mesmo padrão de qualidade e eficiência. Literalmente 
expressado na assertiva II da questão 32. Portanto, é verdadeira; c) O pregão é uma modalidade de licitação 
de menor preço. Diferente como constou erroneamente na assertiva III da questão 32, portanto ela é falsa; d) 
O autor cita que artigo 4º do Decreto nº 5.450/2005 dispõe que o pregão é a modalidade obrigatória, no âmbito 
da União, para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo preferencialmente a forma eletrônica. A redação 
da assertiva IV preservou as definições do autor mencionando que essas disposições seguem a legislação 
vigente, que no caso é o Decreto 5.450/2005. Portanto é verdadeira. e) O julgamento do pregão é realizado em 
uma única sessão, que será conduzida pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, e não por uma 
comissão de julgamento como constou erroneamente na assertiva V. Portanto ela é falsa. Por oportuno, 
ressaltamos que a questão teve o objetivo de apurar os conceitos básicos sobre pregão e que todo o candidato 
deveria conhecer, com vistas a atender as atribuições do cargo de Assistente Administrativo, que foram 
divulgadas no edital do certame, e que dentre outras, tem a incumbência de executar pregões eletrônicos. 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, visto que a ordem 
correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é F-V-F-V-F, segundo MEIRELLES (2009), p. 
326 a 329.  
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base no programa e bibliografia que 
foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. 
MAZULO, Roseli, LIENDO, Sandra. Secretária: Rotina Gerencial, Habilidades Comportamentais e Plano de 
Carreira, São Paulo: Senac, 2010, que serviu de base para elaboração da questão, no item que tratam sobre 
atendimento telefônico apresentam sob a forma de uma tabela, código-padrão para soletração de palavras, 
sendo o primeiro em Português e o segundo o Internacional (pronúncia). Ponderamos que os referidos autores 
não recomendam a utilização de palavras chulas pala soletração, conforme se depreende quando mencionam 
“quanto à soletração, citar A de amor, B de bola e C de cavalo não é elegante para um profissional 
especializado na área de secretariado. Portanto, prefira o código internacional para soletrar palavras, também 
conhecido como alfabeto radiotelefônico (Tabelas 6)”. Ponderamos, ainda, que a questão solicitou a soletração 
de palavras em português, logo o código a ser utilizado na resolução da questão foi o indicado pelos autores 
na primeira coluna da tabela, ou seja, em português. Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a 
alternativa “B” como resposta certa, visto que apenas as afirmativas III e IV estão corretas segundo MAZULO e 
LIENDO (2010). p. 53 e 54, tabela seis.  
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base no programa e bibliografia que 
foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. 
MAZULO, Roseli, LIENDO, Sandra. Secretária: Rotina Gerencial, Habilidades Comportamentais e Plano de 
Carreira, São Paulo: Senac, 2010 e MEDEIROS, João Bosco, HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária -
Técnicas de Trabalho, São Paulo: Atlas, 2010, que serviram de base para elaboração da questão 35, nos 
capítulos que tratam sobre métodos de arquivamento definem que o método alfabético é o mais simples e mais 
utilizado. Porém, definem, também, aqueles autores que, embora o arquivamento de nomes de pessoas e de 
empresa seja os mais simples, algumas regras precisam ser seguidas. Assim, conforme os mencionados 
autores, quando o nome de uma empresa começar por artigo (o, a, os, as), o arquivamento deve desprezar o 
artigo, que será colocado no fim, entre parênteses. Assim, a ordem alfabeticamente correta da questão, 
segundo os autores citados, é: 1 - Dengos e Afagos Presentes Ltda., 2 - Editora São Paulo de Publicações 
Ltda. (A), 3 - NLS Arquitetura e Urbanismo Ltda., 4 - Santos e Silva Arquitetos Associados S/C Ltda., 5 -
Segundo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre, 6 - Três Irmãos Urbanizadora Ltda.. 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, visto que a ordem 
correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é 2-1-4-5-3-6, segundo MAZULO e LIENDO 
(2010) p.36 e MEDEIROS (2010), p. 251.  
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base na bibliografia que foi divulgada 
através do Edital de Programas e Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. BERTI, 



Anélio; BERTI, Adriana C.P. Contabilidade Básica: primeiros passos para o conhecimento contábil. Curitiba: 
Juruá, 2011, que serviu de base para elaboração da questão, no glossário, que consta ao final da obra, com 
vistas a facilitar o entendimento da disciplina de contabilidade básica, os autores definem como patrimônio 
líquido a diferença entre os valores do ativo (bens e direitos) e do passivo (obrigações) de uma entidade, em 
determinado momento, e como patrimônio, o conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa. 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que a diferença 
entre os valores do ativo (bens e direitos) e do passivo (obrigações) de uma entidade, em determinado 
momento denomina-se Patrimônio Líquido, segundo BERTI e BERTI (2011) p.189 e 190.  
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base no programa e bibliografia que 
foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias, em data de 13.01.2014, para o presente certame. 
O Manual de Redação da Presidência da República – Brasília, 2002. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/galeria-de-fotos/arquivos-importados/arquivos-pdf/manual-de-
redacao-pdf, e que serviu de base para elaboração da questão 39, no capítulo V que trata dos Atos 
Normativos, quando discorre sobre a forma e estrutura de uma portaria, assim dispõe: “Tal como os atos 
legislativos, a portaria contém preâmbulo e corpo. São válidas, pois, as considerações expendidas no item 
11.3. Forma e Estrutura”. Assim, o item 11.3.1.1, do referido manual, que estabelece as partes dos atos 
normativos, assim define: “O projeto de ato normativo é estruturado em três partes básicas: a) A parte 
preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 
aplicação das disposições normativas; (...)” Ponderamos, ainda, que o referido manual ao definir a forma e 
estrutura de uma portaria, diz que “a portaria contém preâmbulo e corpo”, ou seja, que dentre as partes que 
compõe uma portaria estão incluídos o preâmbulo e o corpo. No que se refere à ementa, o item 11.3.1.3 do 
referido manual estabelece: “A ementa é a parte do ato que sintetiza o conteúdo da lei, a fim de permitir, de 
modo imediato, o conhecimento da matéria legislada.” Quanto ao preâmbulo, o item 11.3.1.4, assim 
estabelece: “O preâmbulo contém a declaração do nome da autoridade, do cargo em que se acha investida e 
da atribuição constitucional em que se funda para promulgar a lei e a ordem de execução ou mandado de 
cumprimento, a qual prescreve a força coativa do ato normativo.” Portanto, improcedente o recurso, ficando 
mantida a alternativa “C” como resposta certa, visto que as partes da portaria ilustrada e indicadas pelos 
números I e II são, respectivamente, a ementa e o preâmbulo, segundo Manual de Redação da Presidência da 
República (2002), p. 93 a 95 e p. 102 e 103.  
 

NÍVEL TÉCNICO 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

CARGO(S): TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA 
 

 
QUESTÃO 35 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'A'. Houve um equívoco 
na divulgação do gabarito preliminar, visto que a resposta correta é a alternativa A. 
 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

  

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR: 
ADMINISTRADOR, ARQUITETO E URBANISTA, ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, JORNALISTA, 

 TI E SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 
QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa 'E'. Em primeiro lugar, solicitava-se que o candidato assinalasse quais 
assertivas estavam INCORRETAS. Nesse sentido, analisam-se as afirmações: (I) Situações cotidianas como 
deixar de reabastecer a impressora no escritório podem influenciar na qualidade de vida, visto que irritam 
quem precisa utilizá-la. - correta, como pode ser observado nas linhas 06 e 07: "Pode parecer exagero, mas 
atitudes como essas, pequenas, mas irritantes, pioram muito a qualidade de vida." (II) Vários são os fatores 
que irritam as pessoas, dentre eles, foi citado o fato de que fofocas e boatos, apesar de constituírem o 
cotidiano, acabam por se tornarem corriqueiros - incorreta, já que não é citado no texto que as fofocas e 
boatos fazem parte do cotidiano nem que são corriqueiros, apenas se afirma que eles causam stress nas 
pessoas. Afirmar que tais fenômenos são corriqueiros (vulgar) e constituem o cotidiano (ocorrem todos os dias) 
é algo que está além do que é dito no texto. As únicas coisas ditas é que as fofocas incomodam alguns 
trabalhadores e que há pessoas que fazem tal coisa (pessoas específicas) - ou seja, fala-se de casos 
específicos e não da generalidade que a assertiva expressa. (III) A única forma de enfrentar as irritações 
cotidianas é agindo da mesma forma, a fim de demonstrar, na mesma moeda, que está descontente. - 



incorreta, conforme trecho entre as linhas 46 e 48: "pessoas ___________ são as mais bem-sucedidas, porque 
não deixam as situações se deteriorarem. Manter baixo o termômetro do stress nestes momentos é tão 
importante que o assunto faz parte dos estudos de prevenção da saúde mental.". Pelos motivos aqui expostos, 
mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa 'C'. Apesar da palavra 'ciosa' apresentar dois significados no dicionário 
(ciúmes e cuidado), fica evidente, ao analisar o contexto, que a ocorrência na linha 18 significa 'ciúmes'. Isso 
pode ser comprovado no início do parágrafo, em que se afirma, na linha 16, que "Uma frase maliciosa pode 
gerar grandes transtornos" - ou seja, aqui se introduz o exemplo a ser dado - como uma frase maliciosa, que 
tem tendência para a maldade, pode gerar grandes transtornos. Outro fato que comprova que o significado 
está relacionado ao ciúmes e não ao cuidado é a descrição do contexto: "ciosa do interesse que ele 
despertava, uma professora inventou" - parece ser incoerente com a frase anterior (apresentar um exemplo em 
que a fofoca causou problemas) assumir que a professora estava cuidando do interesse que o outro professor 
despertava.  
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que se analisassem quais assertivas estavam 
incorretas. Tem-se, assim, que apenas I e II são incorretas, como será mostrado a seguir: (I) INCORRETA - 
Em 'Uma frase maliciosa pode gerar grandes transtornos. (l. 16)', a alteração de maliciosa por vulgar altera o 
sentido da frase, pois, enquanto maliciosa é a qualidade daquilo que tem tendência para o mal, vulgar significa 
algo comum, ordinário. (II) INCORRETA - A alteração de 'em tese' por 'diuturnamente' em "Pelo menos em 
tese, temos de manter relações cordiais com vizinhos e colegas de trabalho. (l. 22)" acarreta mudança de 
sentido, pois 'diuturnamente' é aquilo que tem longa duração. É importante deixar claro que como não está 
especificado qual alteração precisa ser observada (sintática ou semântica), é preciso considerar as duas 
opções. (III) CORRETA - A alteração de 'triviais' por 'corriqueiros' em "No cardápio, problemas triviais: 
infiltrações, som alto demais, animais domésticos. (l. 25)" poderia ser feita, uma vez que, de acordo com o 
dicionário Aurélio (bibliografia do edital), as palavras são sinônimas: corrente, habitual.  
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa 'E'. Em relação à frase "Situações incômodas exigem que se aponte 
com clareza ao vilão que ele está incomodando", analisam-se as assertivas: (I) INCORRETA - As duas 
ocorrências da palavra que introduzem orações subordinadas, entretanto, enquanto a primeira introduz uma 
oração objetiva direta, completando o verbo 'exigir'; a segunda inicia uma outra oração objetiva direta, 
completando a regência do verbo 'apontar'. (II) INCORRETA - O período é composto por quatro, e não por 
duas, orações (indicadas pelos verbos exigir, apontar, estar e incomodar). (III) INCORRETA - A primeira 
oração, indicada pelo verbo 'exigir', que é transitivo direto, permite a passagem para a voz passiva (que se 
aponte com clareza... é exigido por situações incômodas).  
 
QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à palavra 'interesse', há 9 letras e 7 fonemas, pois 'in' 
representa uma vogal nasal e 'ss' representa um único fonema. Já em 'trabalha' não há dois encontros 
consonantais, mas apenas um. Enquanto 'tr' é um encontro consonantal (dois fonemas consonânticos), 'lh' 
representa um dígrafo (duas letras representando um fonema). Mantém-se, portanto, o gabarito. 
 
QUESTÃO 11 – MANTIDA alternativa 'B'. Enquanto todos concordam que a assertiva II está correta, segue 
argumentação para demonstrar que I e III estão incorretas. (I) A supressão das vírgulas que separam o termo 
logo na sua mesa (l. 02) não poderia ocorrer, pois acarretaria erro ao período (visto que os adjuntos adverbias, 
quando deslocadas, precisam estar entre vírgulas). (III) A função das aspas na linha 15 não é evidenciar a fala 
do autor do texto, mas da jornalista Célia Ribeiro: “Pessoas que ____ assim são os famosos donos do mundo”, 
classifica Célia (e não o autor do texto).  
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa 'A'. A retirada do substantivo filhos (l.19) na frase "ele era casado e 
tinha filhos gêmeos" não acarreta mudança de sentido nem atrapalha a compreensão da frase. Isso ocorre 
porque o contexto deixaria claro que 'gêmeos' estaria se referindo a 'cada um daqueles que nasceram do 
mesmo parto' (conforme dicionário Aurélio). Por uma questão contextual e cognitiva, completaria-se que 
gêmeos estaria se referindo a filhos e não a irmãos, por exemplo. Não seria relevante, sabendo que o contexto 
era de fofoca na escola para atingir os alunos, fazer uma inferência de que o professor era casado e tinha 
irmãos gêmeos ou que tinha carros gêmeos, por exemplo. Essas duas últimas alternativas são muito distantes 
e não são chamadas para a interpretação caso a palavra 'filhos' fosse retirada. Já a retirada do pronome 'ela' 
(l.37) também não acarreta alteração de sentido, uma vez que o sujeito pode ser suprimido, pois pode ser 
recuperado no contexto e na desinência verbal. Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO 13 – MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva III está incorreta, visto que as palavras difícil (l. 26) e 
provável (l. 39) são acentuadas em razão da mesma regra, e não de regras distintas. É necessário prestar 
atenção ao enunciado e à ordem da pergunta para responder corretamente a questão.  



 
QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa 'C'. Em primeiro lugar, é necessário observar que a questão solicitava 
que se avaliassem se a alteração de verbos acarretariam mudanças na estrutura - ou seja, qualquer mudança 
de sentido (caso haja), não deveria ser considerado. Nesse sentido, a assertiva II está correta, pois, por mais 
que 'inventar' e 'imaginar' tenham alteração de sentido, os dois verbos possuem a mesma estrutura (são 
transitivos diretos). Já a assertiva III está incorreta, pois a alteração de 'resolva' por 'dê solução' acarreta 
ajustes na estrutura, pois é necessária a inserção de uma preposição: provável é que resolva a situação - 
provável é que dê solução PARA a situação. Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO 15 – MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva III está incorreta, pois o vocábulo 'que' na linha 11 é 
uma conjunção integrante, enquanto na linha 18 (1a ocorrência) é um pronome relativo - ou seja, não 
pertencem à mesma classe gramatical.  
 
QUESTÃO 16 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão propõe que a frase: Ela trabalha numa sala com outras 
20 pessoas e sua impressora fica num corredor. Cada um que passa pega uma folha e, quando ela precisa, 
cadê? (l. 32 e 33) seja reescrita e que sejam avaliadas as propostas I, II e II. Dentre elas, estão incorretas as 
assertivas I. Todas as vezes que ela precisa da impressora, mesmo que haja 20 pessoas trabalhando na sala, 
faltam folhas, mesmo que sua necessidade seja de apenas uma. A assertiva suprime uma informação, o local 
em que fica a impressora, portanto em desacordo com o original. II. A sala, cuja impressora fica no corredor, 
possui vinte e uma pessoas utilizando seu espaço. Entretanto, sempre fica no ar a questão: onde estão as 
folhas? A assertiva diz que há vinte e uma pessoas, a frase original diz que há vinte pessoas não referindo se 
ao todo e excluindo a pessoa que precisa da impressora, não informa que a necessidade de folhas para 
impressão é de uma delas, que não as encontra quando precisa, portanto em desacordo. III. Juntamente com 
vinte pessoas, ela trabalha numa sala e, em um corredor, fica sua impressora. No entanto, quando ela precisa, 
não há folhas, pois cada um que passa pela impressora pega uma folha. Ela, então, fica perplexa (ou fica a ver 
navios). A assertiva contém as informações contidas na original. A expressão perplexa, segundo o Dicionário 
Aurélio, em uma de suas acepções, significa espantado, admirado, atônito; que vem ao encontro da expressão 
"cadê". Ou seja, a pessoa que procura as folhas fica espantada, pois a impressora, que sempre deveria ter 
folhas, quando ela necessita elas lhe faltam, deixando-a espantada, atônita, pois não há explicação para isso. 
A expressão a ver navios se aproxima de "cadê", pois ambas são utilizadas em nível coloquial e representam o 
sentimento de quem procura imprimir algo.  
 
QUESTÃO 17 – MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à assertiva III (Na última linha do texto, o vocábulo 
certamente introduz na frase a ideia de certeza, podendo ser substituído por de modo indubitável), pode-se 
afirmar que a alteração poderia acontecer. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra 'certamente', quando 
usada como advérbio, significa 'De modo indubitável; com certeza, decerto'. Mantém-se, portanto, o gabarito.  
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa 'B'. Na frase "Há bastante tempo na mesma empresa, a assistente 
social Lucy Gonçalves Rebelo, 39 anos, usa a brincadeira para se proteger", a inserção da expressão 'quase 
sempre' imediatamente após a forma verbal 'usa' causa alteração no sentido da frase. Isso ocorre porque a 
inserção do adjunto adverbial altera a noção do tempo: na frase original a assistente social usa a brincadeira 
sempre, todas as vezes; enquanto na alterada, essa brincadeira é utilizada apenas de vez em quando, nem 
todas as vezes.  
 
QUESTÃO 19 – MANTIDA alternativa 'A'. Em seu novo livro Como lidar com pessoas difíceis, a consultora e 
hipnoterapeuta americana Ursula Markham propõe meios eficientes de tratar essas situações. (l. 44 e 45). No 
que diz respeito à assertiva III, é incorreto dizer que a utilização do adjetivo difíceis introduz na frase a 
informação de que a autora somente trata de pessoas que têm essa particularidade, pois o adjetivo está 
inserido no título do livro da consultora, portanto se refere à obra e àqueles que apresentam esse perfil, e não 
ao trabalho, ou melhor, à delimitação do tipo de pessoa-paciente atendido pela profissional. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR: 

ADMINISTRADOR, ARQUITETO E URBANISTA, ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, JORNALISTA, 
 TI E SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão está de acordo com o disposto na Lei nº 12.378/2010, 
legislação esta indicada no edital. Recurso não provido. 



QUESTÃO 23 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão está de acordo com o disposto na Lei nº 12.378/2010, 
legislação esta indicada no edital.  Conforme esta legislação não somente as atividades de que Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo considera relevante pertencem ao profissional, mas sim todas as atividades por 
este desenvolvidas. Recurso não provido. 

QUESTÃO 24 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão aborda matéria constante da legislação indicada no 
edital. Não há caráter dúbio na afirmativa. Recurso não acolhido. 

QUESTÃO 25 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com o disposto na Resolução 
22/2012. A alternativa “E” corresponde à parte do texto do artigo 48 desta Resolução, mas que em nada 
prejudica a sua compreensão.  A alternativa “D” esta correta e também corresponde ao texto normativo em 
questão. Recurso não acolhido. 

QUESTÃO 27 – MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa “A” está incorreta, pois a declaração do CAU de 
não pagamento de multas por violação da ática e pela não realização de Registro de Responsabilidade 
Técnica, após regular processo administrativo também pode ser cobrada (executada) em juízo. Recursos 
não acolhidos. 

QUESTÃO 28 – MANTIDA alternativa 'B'. A matéria objeto da questão consta no Edital nº 02/2014 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado em 31/01/2014. A questão está de acordo com o disposto na 
Lei nº 12.378/2010. Recursos não acolhidos. 

QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa 'A'. A afirmação II está incorreta, pois o CAU não tem competência 
para a aplicação de sanções a profissionais vinculados a Conselhos de outras profissões. Recurso não 
acolhido. 

QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com o disposto expressamente na Lei 
nº 12.378/2010. Recurso não acolhido. 

 
MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR: 

ADMINISTRADOR, ARQUITETO E URBANISTA, ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, JORNALISTA, 
 TI E SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
QUESTÃO 33 – MANTIDA alternativa 'A'. Não há dupla interpretação ou necessidade de uso dos 
delimitadores (como parênteses ou colchetes) pois aqui se aplica a ordem de precedência dos conetivos, 
conforme bibliografia indicada. Assim, quando não há presença de delimitadores, as conjunções são 
resolvidas primeiro e por último o condicional. Trata-se de uma fórmula que é tautologia, portanto todas as 
linhas de interpretação da tabela-verdade são verdadeiras.  
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa 'B'. Trata-se de uma equivalência, portanto não se está questionando 
o valor-lógico da sentença, pois a sentença original e a contrapositiva dela terão o mesmo valor-lógico. 
 
QUESTÃO 35 – ANULADA. As argumentações apresentadas pelos recursos estão corretas e a questão 
apresenta duas alternativas corretas (A e B). Portanto a questão está anulada.  
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa 'D'. Aplicações de combinatória estão presentes na resolução de 
problemas que envolvem procedimentos de contagem. Sua solução não está vinculada a decorar fórmulas,
mas entendem o processo de natureza do problema que envolve ou não questões de ordem. Assim, pode-se 
resolver o presente problema entendendo sua natureza a partir do princípio multiplicativo da contagem e 
observando que numa comissão a ordem não estabelece uma nova comissão, conforme muito bem 
argumentado em um dos recursos. Dessa forma, o que precisa ser revisto pelas demais argumentações dos 
recursos é a realização do cálculo que não estão corretos e que todos eles confirmam o resultado apontado 
pelo gabarito.  
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA alternativa 'C'. Aplicações de combinatória estão presentes na resolução de 
problemas que envolvem procedimentos de contagem. Na solução desta questão está presente o princípio 
multiplicativo e aditivo que fundamentam a construção do raciocínio quantitativo combinatório. Assim, para 
resolver o problema não é relevante o número de cadeiras que existem de cada modelo, mas sim a natureza 
desse componente na determinação do número de composições indicadas no enunciando.  
 



 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR 

 
QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia do edital, 
onde contava a Lei nº 8666/1993 (Lei das Licitações) e não a Constituição Federal. O enunciado cita a 
Constituição Federal, pois a Lei das Licitações veio regulamentar o art. 37, inciso XXI da mesma e, a própria 
questão desfaz uma possível dúvida dos candidatos em relação à lei (Para o art. 7, § 2, da referida lei (Lei e 
não Constituição), as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: ...).  
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa 'D'. A banca ao elaborar a questão ateve-se unicamente ao conteúdo 
programático do edital. A questão está baseada nos fundamentos da administração, nas escolas da 
administração e nos conceitos emergentes da administração, onde os conceitos fundamentais do PMI 
(Project Management Institute) devem ser do entendimento de todo administrador.  
 

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – ARQUITETO E URBANISTA 
 
QUESTÃO 38 – ANULADA. A questão refere-se à Resolução nº 52 do CAU/ BR (Código de Ética e 
Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil), conforme consta na bibliografia inserida e 
publicada no Edital 02/2014, no dia 31/01/2014, deste concurso. A resposta “C” foi elaborada como 
alternativa de exceção das obrigações do arquiteto e urbanista no sentido de abrir a possibilidade de um 
autor concordar com cópia ou reprodução de seu projeto. Conforme o Código de Ética, com ou sem esta 
concordância, o arquiteto e urbanista deveria rejeitar a cópia ou reprodução de projetos de um colega. Para 
que esta resposta estivesse mais clara, deveria constar o verbo "aceitar" e não "rejeitar”. Portanto, os 
recursos que a questionaram estão corretos e ela deverá ser anulada.  
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão refere-se à Resolução nº 51 do CAU/ BR, que dispõe 
sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com 
outras profissões regulamentadas, conforme consta na bibliografia inserida e publicada no Edital 02/2014, no 
dia 31/01/2014, deste concurso. A resposta “D” está correta por estar de acordo com esta resolução, 
independente dos processos judiciais ou discordâncias de outros conselhos, pois a prova foi elaborada 
segundo a bibliografia requisitada. Assim, a questão fica mantida.  
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão refere-se ao art. 2 do Estatuto da Cidade (Lei Federal 
nº 10.257/ 2001). Com exceção da alternativa “E”, todas as demais estão de acordo com os incisos deste 
artigo. A alternativa “A” refere-se ao inciso II deste artigo. Portanto, esta questão será mantida.  
 
QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão refere-se às diretrizes gerais da política urbana 
definidas no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/ 2001). O art. 4 define o Direito de Preempção como 
um dos instrumentos jurídicos e políticos. Conforme o art. 42, o plano diretor deverá conter no mínimo alguns 
instrumentos da política urbana definidos no Estatuto da Cidade. O Direito de Preempção é um deles, dentre 
outros, que não estão constando como alternativa na questão. O art. 25 explica as definições e conceito 
deste instrumento, além dos procedimentos de aplicação (fixação de prazos de vigências) e da demarcação 
no território (delimitação de áreas em que incidirá). Independente da lei federal, pois esta define as diretrizes 
gerais da política urbana, o Direito de Preempção deve ser lei municipal e estar expressa no Plano Diretor, 
conforme art. 25 e 42. A alternativa “A” é a resposta correta da questão.  
 
QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão refere-se aos art. 4 e 5 da Lei Federal n° 6.766/79. Os 
requisitos descritos nos itens I, II e IV constam nesta lei como requisitos mínimos. O item III consta como 
possibilidade de complementaridade, se o Poder Público competente exigir. Por ser complementar, não é 
considerado requisito mínimo por esta lei. Portanto, a questão será mantida.  
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão refere-se aos itens 8.1, 8.2 e 8.5 da norma técnica 
NBR 9050. As determinações dos itens I e II são corretos porque correspondem aos itens 8.1.2. e 8.2.1 (letra 
“a”) desta norma, respectivamente. Os demais foram alterados e, portanto, são incorretos. No item III foi 
acrescentado ao item 8.2.3.1 da norma: “[...] EXCETO nos locais onde as refeições sejam feitas em balcões”, 
porém a norma não restringe mesas integradas às demais para PCR nestes locais. O mesmo ocorre no item 
IV, no qual foi acrescentado: “[...] INCLUINDO os campos gramados, arenosos ou similares”, justamente as 



áreas que não são obrigadas a serem acessíveis, conforme item 8.5.1.4 da norma. Portanto, a questão será 
mantida.  
QUESTÃO 45 – ANULADA. A questão refere-se aos itens 4.4 e 4.5 da norma técnica NBR 9077. Realmente, 
esta questão acabou com duas alternativas incorretas. Na alternativa B a largura mínima de passagem de 
macas e camas deveria ser de 2,20m para estar correta. Portanto, esta questão será anulada.  
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia publicada no 
Edital 02/2014, no dia 31/01/2014, deste concurso. Tem como referencia: COSTA, FRAMPTON, Kenneth. 
História Critica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 3º ed. Parte 3, Cap.5, pág. 381 e 
396-397. No Cap. 5 deste livro, o autor faz uma síntese sobre o tema da questão (Regionalismo Crítico). 
Foram compiladas afirmações que serviram como base para a formulação dos itens da questão com os 
aspectos centrais que o autor expôs. Porém, os itens I e III foram alterados e, portanto, não conferem com as 
afirmações do autor sobre o Regionalismo Crítico (R.C.). Na pág. 381 consta que o R.C. “NÃO pretende 
denotar o vernáculo [...]” e no item I consta que “pretende denotar o vernáculo”. Na pág. 396 consta que o 
R.C. “favorece a arquitetura como um fato tectônico, mas NÃO como a redução do ambiente construído a 
uma série de episódios cenográficos” e no item III afirma que sim, que busca “traduzir o ambiente construído 
ATRAVÉS de uma série de episódios cenográficos”. Portanto, a questão será mantida.  
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base na bibliografia: MASCARÓ, 
Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre: Masquatro, 2010. 5ºed. Pág. 47, 53, 70 e 78. A 
questão solicita que assinale a alternativa correta em relação às explicações do autor sobre o custo dos 
edifícios. A alternativa correta é a B, conforme consta no item 3.3.4 (Lei da Forma) da pág. 70 do livro. As 
demais foram alteradas para ficarem incorretas. A alternativa D, por exemplo, afirma o contrário que o autor 
explica. Mascaró diz que o índice de compacidade (Ic): “é definido como a relação percentual que existe 
entre o PERÍMETRO DE UM CÍRCULO de igual área do projeto [Pc] e o PERÍMETRO DAS PAREADES 
exteriores do projeto [Pp]”, ou seja: “Ic = Pc /Pp x 100” (pág. 53). Na alternativa D consta o contrário: 
Ic=Pp/Pc x 100. Portanto, a questão será mantida.  
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia publicada no 
Edital 02/2014, no dia 31/01/2014, deste concurso. Tem como referência: SILVA, Maria Angélica Covelo. 
Gestão do processo de projeto de edificações. São Paulo: O nome da Rosa, 2003. Pág. 27, 34 e 35. A única 
alternativa correta, conforme as premissas básicas para o sistema de qualidade no projeto, segundo esta 
autora descreve neste livro. As demais alternativas não estão coerentes com estas premissas, pois foram 
alteradas. No caso da alternativa A, consta que os “parâmetros, diretrizes e requisitos a serem atingidos 
principalmente pelos projetistas, consultores e construtores, a partir das necessidades dos usuários”, porém a 
autora afirma que devem ser atingidos por “TODOS OS INTERVENIENTES” (sem prioridades), a partir das 
necessidades dos “CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS” e não somente dos usuários (pág. 34). No caso da 
D, consta que os “mecanismos de controle da qualidade são restringidos à verificação do detalhamento dos 
produtos gerados por cada agente”, mas a autora ressalta que se deve restringir a “ASPECTOS GERAIS, 
ELIMINANDO A VERIFICAÇÃO DE DETALHADA” (pág. 35). Portanto, a questão será mantida.  
 
QUESTÃO 49 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia publicada no 
Edital 02/2014, no dia 31/01/2014, deste concurso. Tem como referência: THOMAZ, Ercio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001. Pág. 1- 42. Com exceção do item I da 
questão, os demais estão de acordo com os aspectos gerais citados no cap. 1 do livro (Patologias da 
Construção: casos típicos), ficando como alternativa correta a letra E (itens II, III e IV). O item I é incorreto 
porque consta o oposto que o autor ressalta sobre os problemas de fundação e estruturas de edifícios 
correntes. Consta que são “feitos todos os levantamentos, sondagens ou ensaios necessários atualmente”, 
porém, justamente o autor ressalta que há “INSUFICIENCIA DE LEVANTAMENTOS, SONDAGENS ou 
ENSAIOS” (pag.1). Os demais itens estão corretos porque correspondem às constatações e explicações 
descritas pelo autor nas páginas 13-23 (item II), 31 (item III) e 36-37 (item IV). Portanto, a questão será 
mantida.  
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia publicada no 
Edital 02/2014, no dia 31/01/2014, deste concurso. Tem como referência: THOMAZ, Ercio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001. Pág. 313-316; CARVALHO JÚNIOR, 
Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. São Paulo: Blucher, 2012. Pág. 274 e 313. A 
alternativa A é incorreta porque justamente as tubulações flexíveis de polietileno que correspondem a novos 
componentes e materiais de sistemas alternativos que estão substituindo os sistemas convencionais para a 
condução de água fria ou quente, segundo Carvalho Junior (2012: 274), e é considerado um dos avanços 
mais significativos, de acordo com Thomaz (2001: 313). As demais estão corretas porque são afirmações 
destes autores. As informações das alternativas B, D e E são ressaltadas por Thomaz (2001:314-316) sobre 



os avanços na tecnologia dos sistemas prediais de água e a alternativa C por Carvalho Junior (2012: 293) 
sobre novos conceitos e tecnologias. Portanto, a questão será mantida.  
 

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – ASSESSOR JURÍDICO 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão refere-se especificamente ao contrato de compra e 
venda, não havendo qualquer referência ao contrato de alienação fiduciária do SFH, que sequer consta do 
conteúdo programático do concurso. A questão está de acordo com o disposto no artigo 108 do Código Civil. 
Recurso não acolhido.  
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão trata da sociedade limitada, que não deve ser 
confundida com a empresa individual de responsabilidade limitada. São figuras distintas. Recursos não 
acolhidos.  
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão está de acordo como disposto na Lei nº 9.605/98. 
Recurso não acolhido.  
 
QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo da questão consta do edital é tratado pela bibliografia 
indicada (Frederico Augusto di Trindade Amado, Direito Ambiental Esquematizado, ed. Método). Recursos 
não acolhidos.  
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'E'. Conforme a bibliografia indicada no edital, os bens públicos estão 
vinculados a característica da alienabilidade condicionada, basta lembrar dos bens dominiais e dominicais. 
Recursos não acolhidos.  
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão está de acordo com o disposto no Código Tributário 
Nacional e a bibliografia indicada no edital. Recurso não acolhido.  
 

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR 
 
QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa 'B'. O quociente de solvência é calculado da seguinte forma = 
850.000/250.000 = 3.40 O Quociente de imobilização de capital é calculado da seguinte forma = 
350.000/650.000=0,54 O índice de rotação de estoques é calculado da seguinte forma = 600.000/150.000 = 
4,00. Resposta letra B, mantida.  
 
QUESTÃO 46 – ANULADA. Os recursos atentam para um erro de grafia da palavra limitada quando o 
correto seria ilimitada. Recursos acolhidos, visto que nestes termos haveriam duas respostas.  
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'D'. II. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 15% (quinze por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado. É o que torna o item II incorreto, restando apenas os itens I e III corretos. Questão 
mantida. 
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa 'E'. Conforme resolução 29 de 06 de julho de 2012, artigo 10, 
parágrafo 4 em diante o item II torna-se errado porque a palavra NÃO foi omitida propositalmente pela banca 
para tornar errada. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal de que NÃO resulte dano ao erário. Resposta mantida.  
 
QUESTÃO 49 – MANTIDA alternativa 'A'. Como se trata de um balanço consolidado, o montante das 
transferências financeiras concedidas é idêntico ao das transferências financeiras recebidas. Então: R$ 
430.000,00 + R$ 80.000,00 + R$ 90.000,00 + R$ 60.000,00 + R$ 125.000,00 = R$ 785.000,00 = Total da 
coluna ingressos R$ 425.000,00 + R$ 110.000,00 + R$ 50.000,00 + R$ 60.000,00 = R$ 645.000,00 = total da 
coluna dispêndios Saldo para o período seguinte = 785.000-645.000=R$ 140.000,00. Resposta mantida.  
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa 'C'. A resposta completa é a de alternativa C porque contempla todas 
as possibilidades, portanto a alternativa pretendida no recurso é incompleta. Resposta mantida.  
 

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – JORNALISTA 
 



QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa 'B'. O capítulo III do Código de Ética dos Jornalistas, disponível no 
site da Federação Nacional de Jornalistas, trata sobre a responsabilidade profissional da categoria. No inciso 
III, do artigo 11, a codificação ética dos jornalistas ressalta que o profissional não pode divulgar informações 
obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou 
microfones ocultos, SALVO EM CASOS de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as 
outras possibilidades de apuração. Ou seja, em situações de exceção, é tolerável o uso desses meios 
alternativos de apuração.  
No capítulo I do Código de Ética, que aborda o direito à informação, o artigo 1º destaca que O Código de 
Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange 
direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. 
O artigo 2º observa que como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, 
os jornalistas não podem admitir que seja impedido por nenhum tipo de interesse. O inciso III deste mesmo 
artigo afirma que a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica 
"compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão". 
No capítulo II, artigo 6º, inciso II, o código ressalta que é "dever do jornalista" divulgar os fatos e as 
informações de interesse público. Já o inciso VII observa que também é dever do jornalista "combater e 
denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a 
informação". 
Em resumo, a codificação dos jornalistas brasileiros admite que, a bem do "interesse público", 
excepcionalmente, sejam utilizadas ferramentas que permitam ao repórter trazer à tona crimes que 
dificilmente seriam registrados sem o uso de recursos como câmeras ocultas. No entanto, o uso desses 
dispositivos deve ser o último recurso para comprovar irregularidades como, por exemplo, corrupção, tráfico 
de drogas, exploração sexual, tráfico humano. O inciso II do artigo 12, do capítulo III, ressalta que o jornalista 
deve buscar provas que fundamentem as informações de interesse público. 
O artigo 6º, do capítulo II, reforça que é dever do jornalista "defender os direitos do cidadão, contribuindo 
para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, 
idosos, negros e minorias”. 
Tanto é possível os jornalistas recorrerem excepcionalmente a ferramentas como câmeras escondidas que 
telejornais da principal emissora do país, não raramente faz uso desses dispositivos em reportagens 
investigativas com grande repercussão, devido ao seu benefício social. 
No caso do citado “The News of the World”, do Reino Unido, os repórteres cometeram graves falhas éticas 
porque usaram grampos e outros recursos apenas para monitorar a vida pessoal de celebridades, com o 
objetivo de encontrarem situações que comprometessem ou constrangessem essas figuras públicas, 
independentemente de serem suspeitas de alguma irregularidade. 
A alternativa III, da questão 44 deste concurso, destaca que é "recomendável oferecer a oportunidade de os 
personagens flagrados por gravações ocultas se defenderem de eventuais desvios cometidos sem o 
conhecimento de que estavam diante de câmeras escondidas".  
Isso significa que, por não terem tido conhecimento das gravações previamente, os personagens têm o 
direito de se manifestar após tomarem conhecimento da apuração, desde que seja em momento anterior à 
divulgação da reportagem pelo veículo de comunicação.  
O inciso VI, do artigo 12, do capítulo III do código diz que faz parte da responsabilidade profissional do
jornalista "promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender o direito de 
resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de sua autoria ou por cuja 
publicação foi o responsável". 
 

CARGO(S): ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – TI 
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa 'D'. Uma tupla nada mais é do que um registro em uma tabela, 
também chamada de relação. Segundo os conceitos do modelo relacional, os registros em uma tabela não 
são ordenados. A ordem dos registros em uma tabela é gerenciada pelo SGBD. O que pode vir a ser 
ordenado são os registros recuperados do SGBD por meio de uma consulta construída na linguagem SQL, 
utilizando-se, por exemplo, o comando "ORDER BY". Não é possível referenciar linhas de uma tabela por 
posição. O candidato poderá obter maiores detalhes em <>, referenciado na bibliografia do concurso. 
Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, 
devendo ser mantido o gabarito oficial que foi divulgado.  
 
QUESTÃO 45 – ANULADA. Nessa questão, inseriu-se a Figura 5 errada. Na Figura inserida consta o 
atributo "Licenca", que não deveria estar presente. Vários candidatos ponderaram que não existe tal campo, 
o que é verdade. Apesar desse erro não ser proposital, torna a questão errada. Tecnicamente, há motivos 
que justificam a anulação da questão.  
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa 'A'. Os itens II e III, dessa questão, independentemente do sistema 



operacional estão erradas, pois em ambas as declarações SQL há erros de sintaxe, pelos seguintes motivos: 
- item II: está errado porque há, em uma única declaração INSERT, dois comandos VALUES; - item III: está 
errado porque não há, no comando INSERT, o comando VALUES. Independente do sistema operacional em 
que foi criada a tabela "Area", o item I está correto porque, conforme dito no texto introdutório da questão, 
"No Oracle 11g, as tabelas foram criadas com os seus nomes em maiúscula, enquanto no MySQL 5 em 
minúscula" e como a declaração INSERT referencia a tabela "area", em minúsculo, está correto. 
Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, 
devendo ser mantido o gabarito oficial que foi divulgado. 
 

CARGO(S): SECRETÁRIO EXECUTIVO 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA alternativa 'C'. A afirmativa foi selecionada da página 70 do livro Ergonomia 
Prática, escrito pelo autor Bernard Weerdmeester Jan Dul, onde consta que um ruído que ultrapassa a média 
de 80 dB(A) durante 8 horas de exposição poderá provocar a surdez, portanto, 50 dB não tem a média 
mencionada. Ainda, as questões são elaboradas conforme bibliografias previamente editadas, não sendo 
possível buscar informações via internet.  
 
QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa 'B'. A afirmativa foi selecionada da página 54 do livro Princípios de 
negociação: ferramentas e gestão, de Rui Otavio Bernardes de Andrade. 
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão do enunciado não modifica a necessidade sobre 
organizar eventos, pois se considera uma tarefa da secretária. Tanto que Zitta menciona nas páginas 296 e 
297 que "é importante lembrar como o organizador deve saber o tipo de mesa adequado para o evento". 
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa 'B'. Questão elaborada com base na Lei de Regulamentação da 
Profissão: Lei nº 7.377, de 30/09/85, alterada pela Lei nº 9.261, de 10/01/96. Ambas presentes no Edital de 
Programas e Bibliografias. 
 
QUESTÃO 49 – ANULADA. De acordo os argumentos expostos nos recursos. O correto seria "Vossa 
Magnificência" está sendo substituído, aos poucos, por "Vossa Excelência". Questão anulada. 
 
 

Porto Alegre, 13 de março de 2014. 
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