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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 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): TODOS

QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa 'D'. Em relação às assertivas, afirma-se: A primeira é
falsa, pois, caso o sujeito do verbo convir (l.07) estivesse no plural, haveria mudança na forma
verbal: de convém para 'convêm', pois o verbo possui o acento diferencial: Estes métodos
não CONVÊM aos pacientes. A segunda assertiva também é falsa, pois a inserção de e
tristeza logo após menos estresse (l.14) não acarretaria necessidade de mudança na forma
verbal, pois o verbo 'haver' no sentido de existir é impessoal: já que assim menos estresse e
tristeza haveria (existiriam - conjugado pois é pessoal). Já a última assertiva é verdadeira,
pois, caso o verbo analisar (l.17) fosse substituído por examinar, não seria necessária
nenhuma outra mudança para manter a correção gramatical do período, já que ambos são
pessoais e possuem a mesma regência. Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO 05 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Em
relação às palavras da questão, apenas 'vale', 'médico' e 'cria' podem assumir uma classe
gramatical diferente daquela do texto. 'vale', que no texto é verbo, pode ser usada como
substantivo interjeição ou como substantivo; 'médico', que é substantivo, pode ser também um
adjetivo; e 'cria', usada como verbo, pode ser um substantivo. Por esses motivos, altera-se o
gabarito.

QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'A'. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que um
adjunto adverbial é a função sintática dada para os termos com valor de advérbio, que
modificam um verbo, uma frase ou outro advérbio - ele é um termo da oração e não é uma
oração (não possui verbo). Caso possuísse verbo, a expressão seria classificada como uma
oração adverbial - que não é aquilo que se pede na questão. Assim, em (I), a vírgula separa
um adjunto adverbial de lugar (Na Universidade de Nevada no Reno); em (II), separa uma
oração adjetiva; em (III), separa elementos coordenados; em (IV), separa uma oração
subordinada adverbial condicional. Para responder à questão, portanto, é preciso observar que
era necessário assinalar as alternativas cuja vírgula separava um adjunto adverbial, não uma
oração subordinada adverbial. Nesse caso, apenas em (i). Além disso, o fato da pergunta estar
no plural não significa que existe mais de uma opção correta, pois, nas respostas, existe o
advérbio 'apenas', que dá ideia de que algo ocorre unicamente, exclusivamente.



QUESTÃO 08 – MANTIDA alternativa 'D'. Em relação às assertivas, apenas II e III estão
corretas, como pode ser visto a seguir. (I) O nexo, porém (l.06) NÃO poderia ser substituído
por portanto , pois enquanto 'porém' passa ideia de oposição, 'portanto' passa ideia de
conclusão. (II) A substituição de Segundo (l.12) por De acordo com não alteraria o sentido da
expressão, pois ambos indicam ideia de conformidade. (III) O nexo se (l.21) exprime uma
condição, introduzindo uma oração subordinada adverbial concessiva, podendo ser substituído
por 'caso' para fins de comprovação: E caso pareça difícil conscientizar-se disso sozinho,
talvez seja hora de buscar ajuda de um psicólogo. É importante deixar claro que, ainda que
haja duas ocorrências da palavra 'se' na linha 21, apenas a primeira, que é um nexo, é fruto de
questionamento. Por esses motivos, mantém-se a questão.

QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta, conforme o gabarito
previamente divulgado, é letra C: lapsos, repressão e tranquilizador.

QUESTÃO 02 – MANTIDA alternativa 'D'. A única palavra que possui mais letras do que
fonemas e é paroxítona é a presente na letra D – 'consciência', pois esta tem 11 letras e 9
fonemas e a sílaba tônica é 'ên'.

QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa 'A'. Em um primeiro momento, no enunciado da
questão, não fica dito que esta é apenas de compreensão, mas que é preciso analisar as
assertivas que serão feitas sobre a expressão 'evitar a evitação' - ou seja, poder-se-ia afirmar
qualquer coisa, desde questões semânticas até sintáticas ou morfológicas. O fato, portanto, de
ter que relacionar a expressão a outros elementos textuais é algo previsto no escopo da
questão. Dentro dessa perspectiva, a primeira assertiva está correta, pois a expressão em
questão pode ser entendida como 'evitar fugir dos problemas' - é preciso atentar ao fato que
não é um exercício de substituição, mas de compreensão. Assim, quer-se dizer que é preciso
evitar fugir dos problemas, dos pensamentos intrusivos (l.04-05), daquilo que nos atormenta -
é preciso enfrentá-los. A escolha pela palavra problemas é algo possível, ainda que não tenha
aparecido em outro momento no texto - é um sinônimo, mais do que isso, é uma palavra
ampla. Já a segunda assertiva está errada, pois a expressão não é redundantes, pois em cada
ocorrência, indicam coisas diferentes. Assim, é necessário evitar (verbo) a evitação
(substantivo) - deve-se deixar de lado (ideia expressa pelo verbo) aqueles pensamentos que
atrapalham, aqueles problemas (a evitação). Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa 'E'. Todas as relações entre pronomes e expressões
retomadas estão corretas: 'eles' (l.10), em 'neles', retoma 'numerosos estudos' (l.09)'; que (l.16)
retoma temas (l.16); e 'ele' (l.18) retoma 'Wegner' (l.17). Por esse motivo, mantém-se a
questão.

QUESTÃO 10 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem indicadas quais
assertivas estavam incorretas, ou seja, não estavam de acordo com o texto. Nessa questão,
nenhuma assertiva é verdadeira, como pode ser visto a seguir. (I) Fazer uma análise sobre os
problemas e as preocupações da vida é uma prática que deve ser feita por todos, sem
restrições. ERRADA, como pode ser visto no trecho entre as linhas 06 e 08: "Ele salienta,
porém, que esta orientação vale somente para aqueles que se sentem capazes de lidar com
suas angústias. Este método não convém aos pacientes gravemente afetados, que devem
buscar ajuda de um médico ou psicoterapeuta." (II) O exercício de anotar diariamente as
situações que nos fazem sentir vergonha é importante para reforçar o sistema imunológico,
algo que é cientificamente comprovado através de pesquisas mundiais. ERRADA, pois tal
afirmação carece de mais pesquisas, e não é cientificamente comprovado (Segundo o
especialista, tal exercício parece ter outra consequência que requer mais pesquisa: reforçar o
sistema imunológico - linhas 12-14). (III) Uma dica valiosa de um dos psicólogos é fazer
anotações sobre os problemas da vida e, apenas depois, tomar consciência deles, usando
artiíficos como distrações. ERRADA, pois "Antes de fazer anotações sobre os temas que nos
constrangem, no entanto, é preciso, primeiro, tomar consciência deles para depois analisar
esses temas intrusivos" (linhas 16-17). É preciso deixar claro que o erro de digitação não
atrapalha o entendimento da questão.



MATÉRIA: ATUALIDADES

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 15 – MANTIDA alternativa 'E'. A imagem exposta na questão 15, sem nenhuma
legenda ao pé da imagem, representa a ONU - Organização das Nações Unidas como está
expresso no site www.onu.org.br. No site oficial da OTAN, www.nato.int pode ser encontrada a
bandeira oficial desse organismo. Alternativa correta letra E.

Legenda: bandeira oficial da OTAN

QUESTÃO 11 – MANTIDA alternativa 'C'. Em 05 de dezembro de 2013 o mundo perdeu um
de seus maiores líderes: Nelson Mandela, que dedicou a maior parte da sua vida lutando
contra o regime de segregação racial na África do Sul. Portanto, alternativa correta
corresponde à letra C.



QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa 'B'. A eleição de Michelle Bachelet em dezembro
último marcou seu retorno à presidência do Chile. Alternativa correta letra B.

QUESTÃO 13 – MANTIDA alternativa 'A'. A Comissão da Verdade, criada pela presidente
Dilma Rousseff, visa investigar violações dos direitos humanos durante a Ditadura Militar.
Alternativa correta letra A

QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa 'D'. A taxa de mortalidade infantil indica quantas
crianças em cada mil nascidas vivas morreram antes de completar um ano de idade. Segundo
dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os estados brasileiros que
apresentam as maiores taxas nacionais de mortalidade infantil estão localizados na região
nordeste. O conteúdo da referida questão está baseada em bibliografia indicada no edital do
concurso: Almanaque Abril de 2013.

MATERIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão é formulada tendo em vista a bibliografia
indicada no edital (Direito Administrativo, Aloísio Zimmer Filho), logo a fundamentação com
base em doutrina diversa não merece ser acolhida. Recursos não providos. Mantida a
questão.

QUESTÃO 19 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada conforme a bibliografia
indicada no edital (Curso de Direito Administrativo, Aloísio Zimmer Junior), de forma que
argumentos recursais fundados em doutrina diversa não merece acolhida. Recursos não
providos. Mantida a questão.

QUESTÃO 17 – MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão solicitou ao candidato que
realizasse a análise das alternativas à luz da Constituição Federal e do regramento que esta
estabelece em relação aos servidores públicos. A contagem de tempo ficto prevista na Lei
Previdenciária não tem aplicabilidade aos servidores públicos. Recursos não providos, Mantida
a questão.

MATERIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 21 – MANTIDA alternativa 'D'. Note que a resposta correta é de fato a
alternativa D.

QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa 'E'. Note que a resposta correta é de fato a
alternativa E.

QUESTÃO 24 – MANTIDA alternativa 'E'. Note que a resposta correta é de fato a
alternativa E.

QUESTÃO 25 – MANTIDA alternativa 'A'. As aspas foram usadas para destacar onde
começa e termina a fórmula. Caso fossem consideradas como parte das fórmulas, nenhuma
das assertivas seria verdadeira, o que levaria a ausência de uma alternativa correta.
Entretanto, como sempre deve existir uma alternativa correta, era possível sanar a dúvida
gerada pela inclusão ou não das aspas.

QUESTÃO 23 – MANTIDA alternativa 'B'. O único recurso recebido se refere à outra prova.



MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 28 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão envolve matéria contemplada pelo
edital. A alternativa A é a única que corresponde aos termos da Lei n. 11.091/2005. Recursos
não acolhidos. Mantida a decisão.

QUESTÃO 26 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão envolve matéria indicada no edital. A
alternativa A esta incorreta, pois refere ás fundações privadas que não estão incluídas no
regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.112/90. Recursos não providos. Mantida a questão.

QUESTÃO 29 – MANTIDA alternativa 'C'. O procedimento administrativo, de acordo com a
Lei n. 9.784/99, pode começar de ofício ou a pedido do interessado. Recursos não acolhidos.
Mantida a decisão

QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com a bibliografia
indicada no edital e corresponde ao texto da Lei de Licitações. Recursos não acolhidos.
Mantida a questão.

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ALEGRETE, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CAÇAPAVA DO SUL,

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - DOM PEDRITO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
- ITAQUI, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - JAGUARÃO, ASSISTENTE EM

ADMINISTRAÇÃO - SÃO BORJA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - SÃO GABRIEL,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - URUGUAIANA

QUESTÃO 31 – MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos impetrados contestam sobre o
conteúdo da questão constar na Bibliografia Indicada. A banca esclarece que a questão está
em absoluta consonância e a sentença correta foi fielmente transcrita da página 393 da
bibliografia indicada no edital de abertura: GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de
Materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'C'. A banca identifica que os recursos impetrados traz
em seu conteúdo a contestação quanto a formulação e interpretação da questão, e elucida
que: Alguns embasamentos apresentados pelos recorrentes referenciam bibliografias
diferentes da indicada no Edital de Abertura. A questão foi elaborada em conformidade com a
bibliografia que segue: MEDEIROS, João Bosco. HERNANDES, Sônia. Manual da Secretária
Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. E a resposta correta será encontrada na página
221 onde os autores informam que o sistema de classificação alfabético é o mais simples e
mais utilizado. Cabe salientar que a correta interpretação da questão também faz parte do
processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente
divulgado.

QUESTÃO 37 – MANTIDA alternativa 'B'. Os recursos impetrados trazem em seu conteúdo
as seguintes contestações: que o conteúdo não foi indicado no programa, que a Lei não foi
copiada na íntegra e que existem jurisprudências que contestam a CLT. Quanto ao conteúdo,
é de conhecimento que a CLT na íntegra, é a lei que norteia a Administração das rotinas e
sistemas de pessoal , programa esse contido no Edital de Abertura. Cabe salientar que para
elaboração da questão não é viável a transcrição de todo o conteúdo do artigo e que a correta



interpretação da questão e da legislação também fazem parte do processo de avaliação do
presente Concurso Público. A questão está em absoluta consonância e a sentença correta foi
transcrita conforme Art. 29 do Decreto-Lei nº5.452 de 01.05.1943 Consolidação das Leis do
Trabalho, devidamente referenciada no Edital de Abertura, conforme segue: Art. 29 - A
Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo,
pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas
para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições
especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico,
conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ratifica-se o gabarito
anteriormente divulgado.

QUESTÃO 40 – MANTIDA alternativa 'B'. A banca identifica que os recursos impetrados traz
em seu conteúdo a contestação quanto à formulação e interpretação da questão, e elucida
que: Alguns embasamentos apresentados pelos recorrentes referenciam bibliografias
diferentes da utilizada para elaboração dessa questão. A questão foi elaborada em
conformidade com a bibliografia que segue: MEDEIROS, João Bosco. HERNANDES, Sônia.
Manual da Secretária Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. E a resposta correta
será encontrada na página 147 onde os autores abordam sobre técnicas de atendimento.
Cabe salientar que não se tratava de uma questão de completar , ou seja, a questão após o
enunciado explicativo, era composta por uma frase direta: Analise as frases abaixo e assinale
a alternativa correta . Que se referia a mistura de pronomes, concordância verbal e flexões. A
correta interpretação da questão também faz parte do processo de avaliação do presente
Concurso Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 43 – MANTIDA alternativa 'E'. A banca identifica que os recursos impetrados
trazem em seu conteúdo as seguintes contestações: Conteúdo diverso do aposto no edital,
pedido de alteração de gabarito e pedido de anulação da questão. Alguns embasamentos
apresentados pelos recorrentes referenciam bibliografias diferentes da utilizada para
elaboração dessa questão. A questão foi elaborada embasada na seguinte bibliografia:
MEDEIROS, João Bosco. HERNANDES, Sônia. Manual da Secretária Técnicas de Trabalho.
São Paulo: Atlas, 2010, conforme previsão editalícia. E a resposta correta será encontrada nas
páginas 24 a 27 onde os autores tratam de comunicação. Conteúdo abordado: Noções sobre a
Comunicação, conforme previsão editalícia. Alternativas Falsas: 1) A linguagem utilizada na
mensagem escrita deve ser sempre formal . A mensagem deve ser adequada ao seu receptor,
um receptor formal, exige uma linguagem formal, um receptor não formal, exige uma
mensagem não formal. Se a linguagem utilizada não estiver ao alcance do receptor, a
comunicação não se efetiva. Ex: A utilização de vocabulário raro e sintaxe complexa numa
mensagem endereçada a uma pessoa não letrada pode constituir-se em entrave a
comunicação. 2) Características pessoais, como aspectos físicos, temperamento, caráter,
estilo e personalidade são fatores que devem ser considerados por quem deseja entender com
profundidade o processo da comunicação. De acordo com Medeiros, as características
pessoais, como aspectos físicos, temperamento, caráter, estilo e personalidade são fatores
que não devem ser considerados por quem deseja entender em profundidade o processo de
comunicação. Cabe salientar que a correta interpretação da questão também faz parte do
processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente
divulgado.

QUESTÃO 50 – MANTIDA alternativa 'C'. Os recorrentes alegam em suas razões que o
gabarito deve ser retificado e que o conteúdo difere da bibliografia indicada. A figura, bem
como, a alternativa correta foram fielmente transcritas das páginas 396 e 397 da seguinte
bibliografia: GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de Materiais. Rio de Janeiro: Elsevier,
2013 As principais funções da logística segundo o autor são: Estoque, Centro de Distribuição,
Processamento de Pedido, Transporte e Custos as demais são atividades de apoio. Cabe
salientar que a correta interpretação da questão também faz parte do processo de avaliação
do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa 'B'. O recurso impetrado traz em seu conteúdo a
contestação quanto ao conteúdo da questão. A banca identifica que a contestação está em



nível de formulação e interpretação desta, e elucida que: A questão foi elaborada em
conformidade com a bibliografia que segue: CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da
Administração: O Essencial em teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006,
devidamente publicada no Edital de Abertura. A resposta correta será encontrada na página
222 onde o autor define e informa as características dos sistemas de informação gerencial
(SIG). O autor defende que todo SIG possui três tipos de componentes:1) banco de dados 2)
sistema de processamento de dados e 3) canais de comunicação. Cabe salientar que a correta
interpretação da questão também faz parte do processo de avaliação do presente Concurso
Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa 'A'. A banca identifica que os recursos impetrados traz
em seu conteúdo a contestação quanto a formulação e interpretação da questão, bem como,
que alguns embasamentos apresentados pelos recorrentes referenciam bibliografias diferentes
da utilizada para elaboração dessa questão. A questão foi elaborada em conformidade com a
bibliografia que segue: GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de Materiais. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013. E a resposta correta será encontrada nas páginas 290 e 291 onde o
autor aborda sobre estrutura centralizada e estrutura descentralizada e defende, dentre outros,
que a estrutura centralizada proporciona vantagens quanto a compras em grandes
quantidades. Cabe salientar que a correta interpretação da questão também faz parte do
processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito anteriormente
divulgado.

QUESTÃO 38 – MANTIDA alternativa 'C'. O recurso impetrado não possui fundamentação e
nem embasamento teórico. A banca elaboradora, após reavaliar a questão, ratifica o gabarito
anteriormente divulgado.

QUESTÃO 44 – MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos impetrados trazem em seu conteúdo
as seguintes contestações: que deve-se alterar o gabarito, deve-se anular a questão e que as
alternativas não foram copiadas na íntegra. Cabe salientar que para elaboração da questão
não é viável a transcrição de todo o conteúdo do artigo e que a correta interpretação da
questão e do Conteúdo do Manual de Redação da Presidência da República Brasília, 2002,
devidamente previsto por edital, também fazem parte do processo de avaliação do presente
Concurso Público. Quanto ao conteúdo das alternativas corretas, esse pode ser consultado
nas páginas 3 e 4 do Manual de Redação da Presidência da República. A afirmativa incorreta:
O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações
oficiais decorre: Do respeito à interferência da individualidade de quem a elabora. Conforme
disposto no item 1.1, alínea C A redação oficial deve ser isenta da interferência da
individualidade que a elabora . Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa 'E'. O recorrente alega em suas razões que a questão
não possui alternativa correta. A resposta correta foi elaborada conforme art. 23 da Lei
8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Segue
abaixo as alternativas incorretas dispostas na Questão nº45, bem como as justificativas, ou
seja, respostas corretas: A) Convite - até R$ 100.000,00 (cem mil reais). O correto é até R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) B) Tomada de preços - até R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais). O correto é até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais) C) Concorrência - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O correto é
ACIMA de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); D) Tomada de preços acima
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O correto é ATÉ R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) Deve ser considerada a modalidade de licitação para obras e
serviços de engenharia. Cabe salientar que a correta interpretação da questão também faz
parte do processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito
anteriormente divulgado.

QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'C'. O recorrente afirma que a questão possuem duas
alternativas corretas. Em conformidade com o estabelecido no Manual de Redação da



Presidência da República: os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em
ambas as faces do papel, portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, somente a
alternativa C está correta. Diante do exposto, resta o INDEFERIMENTO do pedido.

QUESTÃO 49 – MANTIDA alternativa 'E'. A banca identifica que os recursos impetrados traz
em seu conteúdo a contestação quanto a formulação e interpretação da questão, bem como, o
fato de não ter sido copiado todo o texto referente as alternativas, e elucida que: Alguns
embasamentos apresentados pelos recorrentes referenciam bibliografias diferentes da
utilizada para elaboração dessa questão. A questão foi elaborada em conformidade com a
bibliografia que segue: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008. E a resposta correta será encontrada nas páginas 470 e 471 onde o autor aborda sobre
Higiene do trabalho. Portanto, todas as alternativas abaixo estão corretas: I. Ambiente físico de
trabalho (iluminação, ventilação, temperatura, ruídos e conforto). II. Ambiente psicológico do
trabalho (relacionamentos humanos agradáveis, estilo de gerencia democrático e participativo,
eliminação de possíveis fontes de estresse, etc.). III. Aplicação de princípios de ergonomia
(máquinas e equipamentos adequados as características humanas, mesas e instalações
ajustadas ao tamanho das pessoas e ferramentas que reduzam a necessidade de esforço
físico). Cabe salientar que para elaboração da questão não é viável a transcrição de todo o
conteúdo do capítulo e que a correta interpretação da questão e do Conteúdo também faz
parte do processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se o gabarito
anteriormente divulgado.

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'B'. O impetrante solicita alteração do gabarito. A
questão foi elaborada em conformidade com a bibliografia que segue: MEDEIROS, João
Bosco. HERNANDES, Sônia. Manual da Secretária Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas,
2010. E a resposta correta será encontrada na página 229 onde os autores abordam sobre a
organização do arquivo. Quanto ao ACESSO, ao contrário do que traz a alternativa
INCORRETA, o arquivo deve oferecer condições de consulta imediata, proporcionando pronta
localização dos documentos. Sobre a SEGURANÇA é correto afirmar que o arquivo deve
apresentar condições mínimas de segurança, incluindo medidas de prevenção contra incêndio,
extravio, roubo e deterioração. Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 39 – MANTIDA alternativa 'D'. O recurso impetrado traz em seu conteúdo a
contestação quanto à alternativa apontada como verdadeira na questão. A alternativa está em
absoluta consonância com a seguinte bibliografia: LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade
Total em Serviços. 6ª ed. Editora: Atlas, 2008. E a resposta correta será encontrada nas
páginas 26 e 27. A única afirmativa Falsa é a que afirma que A qualidade total é um programa
com início, meio e fim . A qualidade total não é um programa, mais um processo. Um
programa possui um início e um fim, um processo é contínuo, não é delimitado por espaços de
tempo. Ratifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa 'C'. O recorrente afirma que todas as alternativas estão
corretas. A questão foi elaborada através da seguinte bibliografia: item 2.3 - BRASIL, Manual
de Redação da Presidência da República Brasília, 2002. Item 2.3 Única alternativa correta:
Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais
comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do
local de sua assinatura. A alternativa correta, exclui automaticamente as opções abaixo:
Todas as comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede,
abaixo do local de sua assinatura . Incorreto, conforme estabelecido no Manual, deve-se
excluir as comunicações assinadas pelo presidente da Republica. As comunicações assinadas
pelo Presidente da República devem trazer o seu nome e o seu cargo, abaixo do local de sua
assinatura. Incorreto, essa é a única exceção. Cabe salientar que a correta interpretação da
questão também faz parte do processo de avaliação do presente Concurso Público. Ratifica-se
o gabarito anteriormente divulgado.



NÍVEL SUPERIOR

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'C. Apesar do enunciado estar no plural, não há
qualquer problema de concordância com as respostas, uma vez que aparece o advérbio
'Apenas', significando 'unicamente, exclusivamente'.

QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa 'B'. As palavras em Língua Portuguesa podem ter
inúmeras outras derivadas. Esses processo pode ocorrer através de prefixação, sufixação e,
ainda, por composição. No caso em voga, a assertiva II contém uma palavra derivada do
radical "desej", ao qual foi acrescentado uma prefixo e um sufixo; a palavra "pensamento", por
sua vez, deriva do radical "pens", ao qual foi acrescido o sufixo "mento". A assertiva II diz:
pensamento é formado por derivação sufixal, assim como indesejáveis . Portanto, a
afirmação é correta, por, de fato, ambas as palavras formam-se pela acréscimo de um sufixo,
mesmo que uma delas tenha mais outro afixo. Não há como dizer-se que a afirmação não
procede, este fato apenas estaria incorreto se a palavra indesejáveis"fosse formada por
parassíntese, em que ocorre a obrigatoriedade de ocorrência dos dos afixos,
concomitantemente.

QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa 'E'. Na linha 22, a alteração de lamentáveis (l.22) por
'bizarras' acarretaria alteração semântica, pois, de acordo com Aurélio, enquanto 'lamentáveis'
quer dizer 'Digno de ser lamentado; digno de dó, de compaixão; lastimoso, lastimável,
deplorável, lamentoso', 'bizarras' significa, em todas suas acepções '1.Gentil, nobre, generoso.
2. Bem-apessoado, bem-parecido; garboso. 3. Vestido com elegância; bem vestido. 4.
Fanfarrão, jactancioso. 5. Extravagante, esquisito." Significados diferentes, portanto.

QUESTÃO 02 – MANTIDA alternativa 'A'. O erro de digitação não interfere no entendimento
da questão.

MATERIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 17 – MANTIDA alternativa 'D'. MANTIDA. A questão aborda o tema referente aos
atributos do ato administrativo. A alternativa apontada como correta está de acordo com a
bibliografia indicada (Curso de Direito Administrativo, Aloísio Zimmer Junior). Desta forma, os
recursos interpostos não merecem acolhimento. Negado provimento aos recursos. Mantida a
questão.

MATERIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 24 – MANTIDA alternativa 'C'. As aspas foram usadas para destacar onde
começa e termina a fórmula. Note que apesar de, por um pequeno erro de formatação, terem
sido impressas aspas curvas na segunda fórmula, era possível identificar tal condição visto
que se a fórmula fosse considerada como com erro de sintaxe não existiria alternativa correta.
Entretanto, como sempre deve existir uma e somente uma alternativa correta, era possível
sanar a dúvida gerada pela aspas.



MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA - SANTANA DO LIVRAMENTO

QUESTÃO 39 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'D'. A
resposta correta da questão 39 corresponde à letra D: D) Código de Ética do Conselho Federal
de Biblioteconomia

CARGO(S): ENGENHEIRO AGRÍCOLA - ALEGRETE

QUESTÃO 40 – ANULADA. Após recebimento e análise dos recursos a banca determina a
anulação da referida questão devido erro na ordem de respostas. Durante o processo de
formulação e revisão da questão houve uma inversão no questionamento das afirmativas
produzindo inversão das alternativas de resposta. Onde lê-se (Quais estão INCORRETAS ).
Deveria ler (Quais estão CORRETAS). Deste modo verifica-se a inexistência de resposta à
questão.

QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'C'. Após recebimento e analise dos recursos à banca
chega a seguinte definição: não há erros na aplicação da questão, portanto não sendo passível
de anulação. As contestações são a cerca da afirmativa III da questão, a qual declara: "A
operação de secagem de sementes não deve ultrapassar 60°C para evitar a perda da sua
qualidade fisiológica". Ocorre que a afirmativa está incorreta e de acordo com o gabarito.
Portanto não procedem as contestações. Segundo referências, os grãos em geral para que se
preserve suas características, não podem ultrapassar 40 graus durante o processo de
secagem. Confirmando então que a afirmação está incorreta. A secagem de grãos pode ser
realizada por diversos tipos de secadores e sistemas de secagem. Quando bem manejados,
os secadores que operam a baixa temperatura ou com ar natural são os que mais contribuem
para a manutenção da qualidade original do produto e os mais adequados para secagem de
grãos. A secagem em elevada temperatura possui a vantagem de ser um processo rápido e
cômodo. A temperatura máxima de secagem deve ser aquela que não prejudique a qualidade
do produto. Devendo considerar para tanto qual a finalidade do produto final, ou seja, se para
semente, para indústria ou para alimentação animal. É universalmente aceito que a
temperatura do ar para secagem de semente não deve ser superior a 40 °C. Essa afirmativa,
por si só, é incompleta, uma vez que o tempo de exposição do produto ao ar de secagem
também é fator a ser considerado. Sem o controle rígido da temperatura e do tempo de
secagem, o uso de elevada temperatura afeta as características fisiológicas (biológicas,
químicas e físicas) do grão, como germinação, vigor, conteúdo energético, consistência, cor e
umidade de equilíbrio. Na secagem em elevada temperatura, quando a temperatura da massa
é superior a 60 °C, o endosperma do grão sofre alterações, que não afetam o produto como
alimento, mas reduzem a taxa de extração de amido. Especificamente no caso do milho esse é
o motivo pelo qual as indústrias que processam milho rejeitam grãos que passaram por
secagem em temperatura elevada. Naturalmente, os compradores não conhecem a
temperatura sob a qual foi realizada a secagem, mas podem avaliar a qualidade final do
produto por meio do teste de germinação. Disponível:
http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/p_ci09.htm

CARGO(S): JORNALISTA - SÃO BORJA

QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa 'E'. No livro "Assessoria de imprensa e relacionamento
com a mídia", que consta da bibliografia oficial do concurso, Jorge Duarte elenca uma série de
recomendações a serem seguidas por um assessor durante a elaboração de um release e seu
envio para as redações. No item "Estrutura", o autor sugere: "Elabore modelos (impresso e
digital) que sirvam de padrão para todos os textos que enviar e estabeleçam uma identidade
clara com a assessoria ou organização" (DUARTE, 2010, p. 316). Ainda no mesmo item, o
autor recomenda: "Faça o texto com, no máximo, 30 linhas. Isso em geral é suficiente para
informar o essencial e gerar notícia - se o assunto merecer" (Idem). Ainda na mesma página,
Duarte pondera: "Em geral, o ideal é induzir o jornalista a buscar contato com a assessoria de
imprensa, mas pode ser interessante, dependendo do assunto, oferecer telefones da fonte ou



de quem possa complementar as informações" (Idem). Ou seja, as três proposições
apresentadas na questão 34 conferem com o que recomenda o autor. Portanto, a alternativa
correta é a letra E, conforme previsto no gabarito.

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'B'. Nesta fase do concurso, não cabe contestação da
bibliografia indicada no edital. No entanto, poderíamos lembrar que o livro "A arte de entrevista
bem", de Thaís Oyama, é amplamente adotado em universidades de todo o país. Sua autora,
de igual forma, goza de notável reconhecimento. O fato de o livro se ancorar em sua
experiência profissional apenas reforça a qualidade e a pertinência do texto. Quanto ao teor da
questão, na página 20 do livro referido, a jornalista adverte: "O lado interno da capa [do bloco
do entrevistador] é um lugar perfeito para anotar as perguntas que se pretende fazer [...], a
lista pode ser consultada facilmente e de forma discreta. E ainda fica protegida de eventuais
olhares curiosos da parte do entrevistado" (OYAMA, 2008, p. 20). Acrescente-se que o ato de
fechar o bloco é sutil e não denota desrespeito. Na página 21, Oyama recorda que essa prática
é adotada por jornalistas como Sérgio Dávila e Élio Gaspari (OYAMA, 2008, p. 21). A questão,
portanto, está mantida.

QUESTÃO 48 – MANTIDA alternativa 'D'. No artigo "Acontecimento jornalístico e História",
presente no livro "Jornalismo e acontecimento: mapeamentos críticos", que figura na
bibliografia oficial do concurso, Felipe Simão Pontes e Gislene Silva observam textualmente:
"O Jornalismo, como a História, tem entre os seus fundamentos o tempo contado e o mundo
contado" (BENETTI; FONSECA, 2010). Para tal assertiva, os autores referem tanto Heller
(1970) quanto Barbosa e Ribeiro (2005). A questão sobre o conceito de acontecimento reporta-
se ao item "Notícia: teoria, conceitos e técnicas", presente no programa do concurso.

CARGO(S): MÚSICO/SOPROS - BAGÉ

QUESTÃO 31 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘A’. Para achar os tons vizinhos: partindo do tom
principal acham-se os vizinhos diretos (tom relativo do tom principal, a subdominante e a
dominante) e os vizinhos indiretos (tom relativo da subdominante e tom relativo da dominante).
Segundo esse conceito, dó maior seria a dominante de fá m. No livro bohumil med diz
claramente ali que a dominante é um tom vizinho principal o que valida a questão e o gabarito.

QUESTÃO 35 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘E’. Conteúdo desta questão está no
livro KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento, 1982 exatamente
com estas palavras da questão.

QUESTÃO 39 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘B’. Conteúdo desta questão está no
livro KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento, 1982 exatamente
com estas palavras da questão.

QUESTÃO 40 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘A’. Esta questão tem por temática "História
Geral da Música", seus períodos, compositores e principais obras. Tal temática não consta nas
publicações dos programas e bibliografias deste concurso para o cargo de Músico/Sopros. Isto
é o que o cadidato expõe. Na questão 5 que consta no programa para o cargo está escrito:
5.Repertório para sopros e possibilidades pedagógicas; Nisto consta ao candidato
conhecimentos sobre repertório e seus compositores. Este é citado várias vezes na bibliografia
universal mundial e uma menção ao longo do livro KIEFER, Bruno. História da Música
Brasileira. Porto Alegre: Movimento, 1982

QUESTÃO 41 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘B’. Um acorde de sétima de dominante é com
quinta justa, e não com quinta diminuta. A terminologia se refere a um acorde, e não a um
intervalo. Ele se refere a um intervalo, que realmente existe no acorde proposto, mas no fim, a
nomenclatura do bohumil se refere ao acorde, e não ao intervalo. Então, nesse raciocínio, o
acorde não pode ser mi com sétima menor, porque não tem o si natural. A questão de que o
bohumil de fala de funções nessa parte e esse acorde é classificado como sétima da sensível,
ou seja, um acorde que se usa antes da dominante, funcionalmente falando. Mais uma vez, a
questão não é dar nome ao intervalo, mas sim ao acorde inteiro o que valida como correta a



questão e seu gabarito.

CARGO(S): MÚSICO/VIOLINO - BAGÉ

QUESTÃO 36 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘A’. A questão foi retirada exatamente como
consta no livro ALVES, Luciano. Fazendo música no computador. São Paulo: Elsevier, 2006,
inclusive usada as mesmas palavras que lá consta o que valida a questão e seu gabarito por
constar na bibliografia do concurso.

CARGO(S): NUTRICIONISTA - SÃO BORJA

QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'B'. As bibliografias utilizadas para referendar o recurso
não fazem parte do edital do concurso. A resposta correta encontra-se em: SHILS, M.E., Olson
J. Shike M., Ross C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença, vol. 2, 9ª edição,
São Paulo. Editora Manole. 2003. Página: 1244.

QUESTÃO 36 – MANTIDA alternativa 'C'. A abordagem generalista sobre a patologia
mencionada na questão é encontrada em: SYLVIA, Scott-Stump. Nutrição relacionada ao
diagnóstico e tratamento. São Paulo, Baueri: Manole, 2011.Página 521.

QUESTÃO 37 – MANTIDA alternativa 'D'. O foco da questão trata da densidade energética
da fibra alimentar e não da recomendação de consumo de fibras e a densidade relativa a
recomendação. A resposta correta encontra-se em: DOMENE S. M.A.A. TECNICA DIETETICA
- TEORIA E APLICAÇOES - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.Página 27

QUESTÃO 40 – MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia utilizadas para referendar o recurso
não faz parte do edital do concurso. A resposta correta encontra-se em: A TONDO, E. C.;
BARTZ, S. Microbiologia e Sistemas de Gestão da Segurança de. Alimentos. 1 ed. Porto
Alegre: Sulina, 2011. Página . 62.

CARGO(S): PUBLICITÁRIO - SÃO BORJA

QUESTÃO 32 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘C’. A questão 32 dá como correta a alternativa
‘C’, que a análise das Forças Ambientais Externas compreende ‘as oportunidades e ameaças
de mercado’. No entanto, o termo ‘mercado’ pode ser também compreendido como ‘o mercado
consumidor’, alternativa E. Assim é possível, a partir disso, englobar o mercado consumidor
dentro das oportunidades e ameaças de mercado. Há, portanto, duas respostas válidas para a
questão. A resposta E. não está correta, pois a análise que contempla o “mercado consumidor”
é a “análise de mercado”. Esta sim compreende o “mercado comprador/consumidor”,
analisando-o qualitativamente, respondendo as seguintes perguntas: quem constitui o mercado
comprador ; o que o mercado compra ; porque o mercado compra ; onde o mercado compra ;
quem participa da compra ; quando o mercado compra e como o mercado compra . A
“análise das forças ambientais externas” faz parte da técnica chamada de “Matriz SWOT” ou
“Matriz PFAO” (Potencialidades, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades). A “Matriz SWOT”é
uma ferramenta essencial para desenvolvimento de planejamento de comunicação e
marketing, sendo indispensável para o publicitário saber aplicá-la e compreendê-la.

Nem todos os itens presentes na ferramenta podem ser enquadrados como “mercado
consumidor”, conforme ilustra a imagem abaixo:



Portanto, a única resposta correta é a alternativa correspondente às “Oportunidades e
Ameaças de mercado”.

QUESTÃO 39 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘C’. Nas assertivas, a I afirma conter
informações fornecidas pelo cliente para orientar os trabalhos da agência. Porém no briefing
não consta apenas informações vindas do cliente, mas também de pesquisas feitas pelo
atendimento da agência. Então a resposta correta deveria ser a letra B Apenas a assertiva II
que informa o briefing ser um período de estudos e deve fornecer informações sobre o
produto, mercado, consumidor, empresa e os objetivos do cliente. As respostas I e II são
complementares. O bom briefing (segundo SANT'ANNA, Armando; JÚNIOR, Ismael Rocham
GARCIA, Luiz Fernando Dabul. Propaganda - teoria, técnica e prática. 8a ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2009.), além de conter informações fundamentais fornecidas pelo cliente
como “objetivos estratégicos”, “ideia de conceito”, “feedback de experiências anteriores”,
“problemas de marketing”, “gap’s de comunicação”; dentre outras informações, deve conter o
material fruto das pesquisas e estudos feitos por profissionais da agência que buscam
informações adicionais sobre o produto, o mercado, sobre as estratégias de comunicação e
marketing dos concorrentes, novas tendências e etc, para orientar da melhor maneira o setor
criação da agência para que seja possível criar as campanhas que farão o cliente atingir seus
objetivos estratégicos e mercadológicos.

CARGO(S): RELAÇÕES PÚBLICAS - SÃO BORJA

QUESTÃO 36 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. A
alternativa que preenche corretamente a questão é a letra ‘B’.

QUESTÃO 44 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘A’. Conteúdo desta questão está no
livro KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento, 1982 exatamente
com estas palavras da questão. A questão encontra-se com o gabarito correto, pois a resposta



baseia-se no código de ética e legislação pertinente aos profissionais de Relações Públicas, no
parágrafo sobre as responsabilidades gerais, Art. 2º - Ao Profissional de Relações Públicas
onde diz que é vedado:

a) Utilizar qualquer método, meio ou técnica para criar motivação inconsciente que, privando a
pessoa de seu livre arbítrio, tire-lhe a responsabilidade de seus atos;

b) Desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, clientes que tenha
atendido em virtude de sua função técnica em organizações diversas;

c) Acumplicar-se com pessoas que exerçam ilegalmente a profissão de Relações Públicas;

d) Disseminar informações falsas ou enganosas ou permitir a difusão de notícias que não
possam ser comprovadas por meio de fatos conhecidos e demonstráveis;

e) Admitir práticas que possam levar a corromper ou a comprometer a integridade de canais de
comunicação ou exercício da profissão;

f) Divulgar informações inverídicas da organização que representa.

Portanto as outras alternativas da questão não devem ser consideradas como corretas pois
não fazem parte do código de legislação do profissional de Relações Públicas, do qual a
questão foi formulada.

QUESTÃO 47 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘E’. Conteúdo desta questão está no
livro KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira. Porto Alegre: Movimento, 1982 exatamente
com estas palavras da questão. não deverá ser anulada, pois a afirmativa I foi formulada com
um mix de informações, segundo o autor FORTES , que unidas na frase não fazem sentido, ou
seja, a frase  não está de  acordo com  o livro pois abrange a definição de dois conceitos
distintos e que em hipótese alguma são compatíveis. Por mais que um pedaço esteja
praticamente copiado do livro o conceito não está correto segundo a obra da bibliografia deste
concurso.

CARGO(S): TECNÓLOGO/ FORMAÇÃO: GESTOR PÚBLICO - BAGÉ

QUESTÃO 42 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'.
A questão foi elaborada com base nas disposições da Lei nº 8.112 de 11.12.1990, e alterações
posteriores, que dispões sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, e que foi divulgada através do Edital -
Programas e Bibliografias, em data de 01.01.2014, disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112compilado.htm O artigo 96-A da referida Lei,que
serviu de base para elaboração da questão 42, assim dispõe: Art. 96-A. O servidor poderá, no
interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente
com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação
stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) §
1o Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação
vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-
graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê
constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) § 2o Os afastamentos para
realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores
titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para
mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não
tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença
capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação
de afastamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) § 3o Os afastamentos para realização
de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos
efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de
estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos



particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação
de afastamento. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010) § 4o Os servidores beneficiados
pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo terão que permanecer no
exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento
concedido. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) § 5o Caso o servidor venha a solicitar
exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto
no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei nº
11.907, de 2009) § 6o Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu
afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo, salvo na hipótese
comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou
entidade.(Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) § 7o Aplica-se à participação em programa de
pós-graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a
6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) Pela leitura das disposições do
parágrafo terceiro do artigo antes transcrito, se comprada com a redação da quarta afirmativa
da questão 42, em face da omissão da expressão ou com fundamento neste artigo , aliada a
palavra somente , constante no início do parágrafo, não considerou os afastamentos de
servidor que já tenham se beneficiado de licença, fundamentada nas disposições desse artigo,
e que estão, também, impedidos de gozarem do benefício do afastamento para a realização de
pós-doutorado. Assim, da forma como ficou redigida a assertiva IV, possibilitou a interpretação
como sendo incorreta essa afirmativa. Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da
prova e do processo considera procedentes os recursos, alterando o gabarito da alternativa D
para A , uma vez que as assertivas I e III estão corretas, segundo o artigo 96-A da Lei nº
8.112/1990.

QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa 'E'. QUESTÃO 46 - MANTIDA A ALTERNATIVA E . A
questão foi elaborada com base nas definições de MAXIMIANO, Antonio Cesar A. - Introdução
à Administração Revista e Ampliada. São Paulo: Atlas, 2008, e que foi divulgado através do
Edital dos Programas e Bibliografias, em data de 03.01.2014. MAXIMIANO (2008), que serviu
de base para elaboração da questão 46, no capítulo dezessete, que trata Administração de
Projetos, e mais especificamente no item que se refere ao Planejamento do Projeto, assim
define: O plano de um projeto deve conter, no mínimo, informações sobre quatro variáveis
críticas de desempenho: escopo, prazo, custo e risco. Como podemos verificar pela
transcrição no parágrafo anterior, as afirmativas I, II, II e IV da questão 46 foram literalmente
extraídas da bibliografia mencionada. Ponderamos por oportuno, que o referido autor define
que, além dessas variáveis críticas, o plano de projeto pode apresentar outros elementos,
conforme demonstrado na referida bibliografia. Portanto, improcedente o recurso, ficando
mantida a alternativa. E como resposta certa, visto que as assertivas I, II, III e IV estão
corretas, segundo a bibliografia indicada MAXIMIANO (2008), p.343.

CARGO(S): TECNÓLOGO/ FORMAÇÃO: MINERAÇÃO - CAÇAPAVA DO SUL

QUESTÃO 43 – ANULADA. A questão deve ser anulada, pois o certo nessa questão seria
perguntar quais as alternativas estão incorretas, já que a alternativa ‘B’ é o gabarito e a mesma
está incorreta.

QUESTÃO 44 – ANULADA. A questão deve será anulada, pois a mesma não possui
alternativa correta.

NÍVEL TÉCNICO

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGOS: TODOS

QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa 'D'. Em relação às assertivas, afirma-se: A primeira é
falsa, pois, caso o sujeito do verbo convir (l.07) estivesse no plural, haveria mudança na forma
verbal: de convém para 'convêm', pois o verbo possui o acento diferencial: Estes métodos
não CONVÊM aos pacientes. A segunda assertiva também é falsa, pois a inserção de e



tristeza logo após menos estresse (l.14) não acarretaria necessidade de mudança na forma
verbal, pois o verbo 'haver' no sentido de existir é impessoal: já que assim menos estresse e
tristeza haveria (existiriam - conjugado pois é pessoal). Já a última assertiva é verdadeira, pois,
caso o verbo analisar (l.17) fosse substituído por examinar , não seria necessária nenhuma
outra mudança para manter a correção gramatical do período, já que ambos são pessoais e
possuem a mesma regência. Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO 10 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem indicadas quais
assertivas estavam incorretas, ou seja, não estavam de acordo com o texto. Nessa questão,
nenhuma assertiva é verdadeira, como pode ser visto a seguir. (I) Fazer uma análise sobre os
problemas e as preocupações da vida é uma prática que deve ser feita por todos, sem
restrições. ERRADA, como pode ser visto no trecho entre as linhas 06 e 08: "Ele salienta,
porém, que esta orientação vale somente para aqueles que se sentem capazes de lidar com
suas angústias. Este método não convém aos pacientes gravemente afetados, que devem
buscar ajuda de um médico ou psicoterapeuta." (II) O exercício de anotar diariamente as
situações que nos fazem sentir vergonha é importante para reforçar o sistema imunológico,
algo que é cientificamente comprovado através de pesquisas mundiais. ERRADA, pois tal
afirmação carece de mais pesquisas, e não é cientificamente comprovado (Segundo o
especialista, tal exercício parece ter outra consequência que requer mais pesquisa: reforçar o
sistema imunológico - linhas 12-14). (III) Uma dica valiosa de um dos psicólogos é fazer
anotações sobre os problemas da vida e, apenas depois, tomar consciência deles, usando
artiíficos como distrações. ERRADA, pois "Antes de fazer anotações sobre os temas que nos
constrangem, no entanto, é preciso, primeiro, tomar consciência deles para depois analisar
esses temas intrusivos" (linhas 16-17). É preciso deixar claro que o erro de digitação não
atrapalha o entendimento da questão.

QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta, conforme o gabarito
previamente divulgado é letra C: lapsos, repressão e tranquilizador.

QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'A'. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que um
adjunto adverbial é a função sintática dada para os termos com valor de advérbio, que
modificam um verbo, uma frase ou outro advérbio - ele é um termo da oração e não é uma
oração (não possui verbo). Caso possuísse verbo, a expressão seria classificada como uma
oração adverbial - que não é aquilo que se pede na questão. Assim, em (I), a vírgula separa
um adjunto adverbial de lugar (Na Universidade de Nevada no Reno); em (II), separa uma
oração adjetiva; em (III), separa elementos coordenados; em (IV), separa uma oração
subordinada adverbial condicional. Para responder à questão, portanto, é preciso observar que
era necessário assinalar as alternativas cuja vírgula separava um adjunto adverbial, não uma
oração subordinada adverbial. Nesse caso, apenas em (i). Além disso, o fato da pergunta estar
no plural não significa que existe mais de uma opção correta, pois, nas respostas, existe o
advérbio 'apenas', que dá ideia de que algo ocorre unicamente, exclusivamente.

QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa 'A'. Em um primeiro momento, no enunciado da
questão, não fica dito que esta é apenas de compreensão, mas que é preciso analisar as
assertivas que serão feitas sobre a expressão 'evitar a evitação' - ou seja, poder-se-ia afirmar
qualquer coisa, desde questões semânticas até sintáticas ou morfológicas. O fato, portanto, de
ter que relacionar a expressão a outros elementos textuais é algo previsto no escopo da
questão. Dentro dessa perspectiva, a primeira assertiva está correta, pois a expressão em
questão pode ser entendida como 'evitar fugir dos problemas' - é preciso atentar ao fato que
não é um exercício de substituição, mas de compreensão. Assim, quer-se dizer que é preciso
evitar fugir dos problemas, dos pensamentos intrusivos (l.04-05), daquilo que nos atormenta - é
preciso enfrentá-los. A escolha pela palavra problemas é algo possível, ainda que não tenha
aparecido em outro momento no texto - é um sinônimo, mais do que isso, é uma palavra
ampla. Já a segunda assertiva está errada, pois a expressão não é redundantes, pois em cada
ocorrência, indicam coisas diferentes. Assim, é necessário evitar (verbo) a evitação
(substantivo) - deve-se deixar de lado (ideia expressa pelo verbo) aqueles pensamentos que
atrapalham, aqueles problemas (a evitação). Por esses motivos, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO 05 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Em
relação às palavras da questão, apenas 'vale', 'médico' e 'cria' podem assumir uma classe



gramatical diferente daquela do texto. 'vale', que no texto é verbo, pode ser usada como
substantivo interjeição ou como substantivo; 'médico', que é substantivo, pode ser também um
adjetivo; e 'cria', usada como verbo, pode ser um substantivo. Por esses motivos, altera-se o
gabarito.

MATERIA: ATUALIDADES

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa 'D'. A taxa de mortalidade infantil indica quantas
crianças em cada mil nascidas vivas morreram antes de completar um ano de idade. Segundo
dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os estados brasileiros que
apresentam as maiores taxas nacionais de mortalidade infantil estão localizados na região
nordeste. O conteúdo da referida questão está baseada em bibliografia indicada no edital do
concurso: Almanaque Abril de 2013.

MATERIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 17 – MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão solicitou ao candidato que
realizasse a análise das alternativas à luz da Constituição Federal e do regramento que esta
estabelece em relação aos servidores públicos. A contagem de tempo ficto prevista na Lei
Previdenciária não tem aplicabilidade aos servidores públicos. Recursos não providos, Mantida
a questão.

QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão é formulada tendo em vista a bibliografia
indicada no edital (Direito Administrativo, Aloísio Zimmer Filho), logo a fundamentação com
base em doutrina diversa não merece ser acolhida. Recursos não providos. Mantida a questão.

QUESTÃO 19 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada conforme a bibliografia
indicada no edital (Curso de Direito Administrativo, Aloísio Zimmer Junior), de forma que
argumentos recursais fundados em doutrina diversa não merece acolhida. Recursos não
providos. Mantida a questão.

MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO 26 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão envolve matéria indicada no edital. A
alternativa A esta incorreta, pois refere ás fundações privadas que não estão incluídas no
regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.112/90. Recursos não providos. Mantida a questão.

QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com a bibliografia
indicada no edital e corresponde ao texto da Lei de Licitações. Recursos não acolhidos.
Mantida a questão.

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV - SÃO BORJA

QUESTÃO 44 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'
O gabarito foi publicado errado. O gabarito correto da questão é a letra ‘E’.

CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: AGROINDÚSTRIA - BAGÉ



QUESTÃO 31 – MANTIDA alternativa 'C'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 31, a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa C do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de
anulação. Os recursos contestam à cerca da qualidade da visibilidade da imagem e em relação
a nomenclatura em especial a de probeta ou proveta. As contestações não procedem, pois as
imagem dão condições plenas de definição e distinção das vidrarias de laboratório, bem como
em relação a nomenclatura probeta ou proveta ser amplamente reconhecida e difundida
academicamente, não mudando ou alterando nada na estrutura da questão.

QUESTÃO 32 – ANULADA. Em resposta aos recursos submetidos à questão de nº 32, a
banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte veredito: a
alternativa C do gabarito preliminar está INCORRETA. Houve erro da banca e portanto
devendo ser anulada a questão. Os recursos que procedem contestam à cerca da figura B,
sendo que trata-se de uma mufla ao invés de um dessecador. (Mufla ou Forno Mufla) é um tipo
de estufa para altas temperaturas usada em laboratórios, principalmente de química, sendo
utilizada na calcinação de substâncias. Consiste basicamente de uma câmara metálica com
revestimento interno feito de material refratário e equipada com resistências capazes de elevar
a temperatura interior a valores acima de 1000 °C. As muflas mais comuns possuem faixas de
trabalho que variam de 200°C a 1400°C.) Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mufla A
banca errou na ordem de nomenclatura de um dos equipamentos alterando a ordem das
respostas não havendo resposta correta, o que demanda a anulação da questão.

QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa 'C'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 41, a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa C do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de
anulação. Os recursos contestam à cerca da afirmativa II em relação a forma de ação do sal
sobre as gorduras. As afirmativas I, III e IV são corretas, estando a afirmativa II errada pelos
motivos descritos na sequência. A afirmativa II declara: "O sal não é solúvel em gorduras, mas
age sobre estas inibindo a oxidação e a rancificação, tendo, nesse aspecto, uma função
positiva." (Erro na afirmativa ao declarar que o sal age inibindo a oxidação. Veja referência
abaixo). Efeito da salga O cloreto de sódio é largamente utilizado no processamento industrial
ou caseiro da carne, seja como condimento (palatabilizante) ou como agente conservante.
Dependendo da concentração salina e da temperatura, a adição de sal à carne faz com que
essa ganhe ou perca água. Quanto maior a concentração em sal, maior será a perda. Em
baixas concentrações, a adição de sal provoca, inicialmente, um aumento da capacidade de
retenção de água, entretanto, com a difusão do sal pelo interior do músculo começa a ocorrer
o efeito inverso. Com relação ao charque cabe mencionar que o sal é um elemento pró-
oxidante da gordura, portanto, quanto mais gordo for o charque mais propenso este será à
oxidação.
Fonte: Disponível em:
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/03nocoescarne.html#3.5.2

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'E'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 42 a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa E do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de
anulação. Os recursos contestam à cerca da afirmação de aditivos alimentares provocarem ou
não tumores em animais de laboratório, chamando atenção para a afirmativa de o Glutamato
monossódico também provocar tumores. No entanto, a banca desconhece a existência de
estudos de referência e/ou comprovações científicas sobre o fato de o Glutamato monossódico
desencadear neoplasias. Admite a existência de estudos relacionados ao desencadeamento
da obesidade e fatores relacionados. Ressalta que a preocupação científica recente com os
realçadores de sabor (como o Glutamato monossódico) está associada aos desvios de hábitos
alimentares saudáveis e ao consumo desenfreado destes aditivos em alimentos amplamente
difundido no público infanto-juvenil como são os salgadinhos. Portanto, entre as alternativas da
questão, a única afirmativa, entre as respostas, da qual não existem evidencias que
comprovam o desencadeamento de neoplasias é o Glutamato monossódico.

QUESTÃO 49 – MANTIDA alternativa 'C'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 49, a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa C do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de



anulação. As afirmativas I, II, V e VI são corretas, sendo as afirmativas III e IV erradas pelos
motivos respectivamente descritos na sequencia. A afirmativa III declara: III - "Com exceção da
água mineral e das águas destinadas ao uso humano, alimentos como bebidas alcoólicas,
aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, especiarias, vinagres, sal, café, erva-mate,
comida de restaurante, sobremesas, sanduíches, produtos fracionados na venda a varejo,
fatiados, frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados, entre outros, precisam
apresentar informações nutricionais obrigatórias no rótulo." (Erro em estar afirmando que:
exceto a água mineral... os demais listado precisam apresentar informações nutricionais no
rótulo. Pois a mesma também precisa apresentar as informações no rótulo). A afirmativa IV
declara: IV - "Porção especificada na informação nutricional significa a quantidade de alimento
que uma pessoa saudável consome por dia, como por exemplo: 1 pãozinho (50 g) ou 1 copo
de suco (300 ml) ou uma fatia de bolo (60 g)." (Erro em estar afirmando que a porção
especificada na informação nutricional significa a quantidade de alimento que uma pessoa
saudável consome por dia ao invés de afirmar (conforme referência bibliográfica: Resolução -
RDC Nº 360, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003, item 2.9) que porção significa a quantia média
consumida em cada ocasião de consumo).

CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: BIOLOGIA - SÃO GABRIEL, TÉCNICO
DE LABORATÓRIO/ ÁREA: BIOLOGIA - URUGUAIANA

QUESTÃO 36 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'.
Questão 36 Alterar o gabarito para letra A O controle de microrganismos infecciosos, conforme
o grupo de risco nº 2 tem risco moderado para o indivíduo e baixíssimo risco para o coletivo.
Alternativa certa= A

QUESTÃO 41 – MANTIDA alternativa '. As carcaças vísceras animais e todas as peças
anatômicas, passíveis de serem portadores de agentes biológicos infectantes, tem inclusão em
todos os RESÍDUOS do Grupo A.

QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita o material das luvas de EPI que
oferecem MELHOR proteção contra a ação de solventes orgânicos. Resposta certa = nitrila.
Os outros materiais são ruins ou oferecem pouca proteção.

QUESTÃO 38 – MANTIDA alternativa 'B'. Com o surgimento da AIDS, a preocupação com a
biossegurança em laboratórios foi redobrada e estabelecidas normas mais atualizadas e
seguras, o que fortalece a proteção contra a transmissão de agentes infecciosos. Resposta
certa gabarito B.

QUESTÃO 42 – ANULADA. O tempo de calibração determinado pela ANVISA REBLAS da
ISO IEC 17025 estabelece um período de calibração diferente do estabelecido pela FOCRUZ,
suscitando dúvidas aos candidatos. Anulação da questão.

CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: ENOLOGIA - DOM PEDRITO

QUESTÃO 45 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão número 45 pergunta qual das afirmativas
é falsa (única). A alternativa "e" foi considerada falsa pela banca. No entanto, as alternativas
"a" e "b" são contraditórias: Se a alternativa “a” diz que o carvalho possui boa resistência
mecânica, como este possui facilidade de rachar e curvar, conforme descrito na alternativa “b”
Uma alternativa é contraditória a outra. Assim, se uma alternativa é verdadeira a outra deve
ser falsa. Se a banca considerar a alternativa "e" como falsa, existem então duas alternativas
falsas: a alternativa "e" e, "a" ou "b", tornando a questão inviável. Diante dos argumentos
levantados pelo solicitante, temos a refutar a afirmação que as alternativas A e B são
contraditórias. A alternativa A afirma que: O carvalho possui boa resistência mecânica. A
madeira de carvalho utilizada para fabricação de barricas para utilização na maturação de
vinhos, provêm de árvores que possuem em média 150 anos, aliado ao crescimento lento das
espécies de carvalho utilizadas, fazem com que esta madeira possua uma boa resistência
mecânica. A alternativa B afirma que: A madeira de carvalho possui facilidade de rachar e
curvar. A facilidade de rachar e curvar é importante na fabricação das aduelas que compõem
as barricas, e é uma das principais características da madeira de carvalho. As toras de



carvalho são, preferencialmente rachadas, utilizando os veios naturais da madeira, ao invés de
serem, num primeiro momento, serradas. E o formato impingido às barricas necessita que se
curve as aduelas no momento da sua montagem, o que é conseguido pelo aquecimento
usando, em geral fogo direto, e uso de dispositivos que dão o formato final às barricas.

E o fato da madeira ser resistente, não impede que a mesma seja passível de rachar e curvar.
Ao contrário, o fato dela curvar, por exemplo, pressupõe que ela tenha boa resistência. A
alternativa E afirma que: O carvalho permite uma boa troca de temperatura entre o meio e o
vinho. Está afirmativa é FALSA, e, portanto, a correta. O carvalho, como de resto as demais
madeiras, e diferente de boa parte dos metais, não é boa condutora de calor/frio, funcionando
quase como um isolante, não permitindo, desta forma, troca de temperatura. Assim, mantemos
a alternativa E como sendo a CORRETA. Textualmente, as alternativas aparecem na
referência: GIOVANNINI, E. & MANFROI, V. Viticultura e Enologia - Elaboração de grandes
vinhos nos terroirs brasileiros. 1. ed. Bento Gonçalves: Instituto Federal de de Educação,
Ciência e Tecnologia RS, 2009. v. Único. 360p.

CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA: FÍSICA - BAGÉ

QUESTÃO 43 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'.
O gabarito da questão 43 foi publicado equivocadamente como letra "E", sendo "D" a resposta
correta.

QUESTÃO 48 – ANULADA. O valor indicado na questão para a corrente do circuito está
equivocado. Pela Lei de Kirchhoff a soma algébrica da variação de potencial elétrico em uma
malha deve ser nula. Para o exercício em questão é indicado que se faça um estudo do trecho
do circuito, conforme literatura indicada no programa desse concurso. Determinamos o valor
da diferença de potencial entre os pontos A e B utilizando uma fórmula onde o primeiro termo é
negativo porque, para as forças contra-motrizes, são os portadores de carga que realizam
trabalho e, portanto, perdem energia, e o segundo termo é negativo porque expressa a energia
dissipada pelos portadores de carga em todos os elementos que oferecem resistência à sua
passagem. Portanto a resposta correta é 5,4V. O valor correto não está contemplado em
gabarito, portanto a questão será anulada.

CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁRE: QUÍMICA - BAGÉ, TÉCNICO DE
LABORATÓRIO/ ÁRE: QUÍMICA - DOM PEDRITO, TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁRE:

QUÍMICA - URUGUAIANA

QUESTÃO 38 – ANULADA. A questão aborda estequiometria com uma amostra do reagente
impuro. 200 g de carbureto com 60% de pureza, ou seja, temos apenas 120g do reagente
puro. A equação montada temos: CaC2 + 2 H2O --> C2H2 + Ca(OH)2 Resolvendo:
m(C2H2) = (120g x 26g) / (64g) = 48,75 g de acetileno. Como nenhuma das alternativas fazem
correspondência à este resultado considero a questão anulada.

CARGO(S): TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - ALEGRETE

QUESTÃO 32 – MANTIDA alternativa 'B'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 32 a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa B do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de
anulação. Os recursos contestam à cerca da afirmação não ser a única correta. Contestam
haverem também modificações químicas decorrentes da intensificação da mecanização
agrícola. De fato ocorrem também ao longo do tempo modificações nas propriedades químicas
do solo, porém estas não são todas decorrentes do processo de mecanização (em tese a
minoria). No entanto o questionamento da prova dá-se apenas sobre quais as modificações
nas propriedades do solo são decorrentes do processo de intensificação da mecanização O
que leva a concluir que a única resposta certa é a alternativa B. A qual expressa a principal
alteração nas propriedades do solo decorrentes da mecanização, ou seja, as propriedades
Físicas e Mecânicas do solo.



QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa 'B'. Em resposta aos recursos submetidos à questão
de nº 35 a banca analisou as contestações e reavaliou a questão chegando ao seguinte
veredito: a alternativa B do gabarito preliminar está correta, portanto não sendo passível de
anulação. Os recursos contestam à cerca da ultima afirmação ser correta. A mesma declara:
"O volume de calda a ser aplicado por ocasião de uma pulverização é importante para o
sucesso desta operação. Portanto, os fatores que interferem na regulagem do volume de calda
a ser aplicado são: a pressão da bomba do pulverizador, a troca de bicos, o aumento da
rotação de tomada de potência e alteração da velocidade do trator." O erro na afirmativa está
em que os fatores descritos "a pressão da bomba do pulverizador, a troca de bicos, o aumento
da rotação de tomada de potência e alteração da velocidade do trator" serem fatores
relacionados à regulagem da vazão de aplicação de uma determinada calda (medida em
Litros/tempo) e não da regulagem do volume (medida em Litros/área). Portanto os fatores que
interferem na regulagem do volume de calda a ser aplicado são: a dosagem e a quantidade de
solução (água + defensivos) distribuídos por unidade de área (L/ha).

CARGO(S): TÉCNICO EM AUDIOVISUAL - SÃO BORJA

QUESTÃO 36 – ANULADA. A questão foi anulada, pois não obedeceu os critérios das letras
A, B, C, D, e E.

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
URUGUAIANA

QUESTÃO 45 – ANULADA. Na prova de Técnico em Contabilidade, havia informações que
serviam como base para responder às questões 42, 43, e 44. A resolução das questões 42 e
43 só poderia ser realizada se consideradas essas informações. Como a questão 45 também
se referia ao enunciado e não foi citada no mesmo, a questão deve ser anulada.

QUESTÃO 35 – MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado é clara ao afirmar sobre qual base
o(a) candidato(a) deve utilizar para responder a questão: Lei 4.320/64. O(A) próprio(a)
candidato(a) menciona no seu recurso o trecho da respectiva lei que informa sobre o regime
orçamentário misto. Não se trata, portanto, de se valer do MCASP, mas sim a Lei 4.320/64
para responder a questão de forma correta.

QUESTÃO 44 – MANTIDA A ALTERNATIVA ‘C. Na prova de Técnico em Contabilidade,
havia informações que serviam como base para responder às questões 42, 43, e 44. A
resolução das questões 42 e 43 só poderia ser realizada se consideradas essas informações.
Porém, a questão 44 é independente dessas informações, já que não se relacionava com os
dados apresentados. Assim sendo, a questão 44 podia ser resolvida sem interferência desse
enunciado, não implicando, portanto, problemas de compreensão tanto da sua elaboração
quanto da sua resolução.

CARGO(S): TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - BAGÉ

QUESTÃO 31 – MANTIDA alternativa 'E'. W/h não é uma unidade de energia. A única
unidade de energia que pode ser expressa para potencia ativa apresentada nas alternativas é
Wh, que é utilizada para a medida de energia elétrica. A banca mantem o gabarito.

QUESTÃO 36 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'.
O candidato está correto no seu recurso. Trata-se de uma fonte de onda completa. A
alternativa correta é a letra ‘B. Solicito alteração do gabarito.

QUESTÃO 39 – MANTIDA alternativa 'E. O disjuntor têm as 3 funções enumeradas nas
afirmativas da questão 39. Para maiores informações consulte a pág 204 do livro



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 5ª Ed – Ademaro M. B. Cotrim.

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'D'. A afirmativa incorreta é a “I. Chave estrela-
triângulo.” Para usar essa opção a menor tensão de placa do motor deve ser igual a tensão de
serviço (de linha) da instalação. No caso a tensão do motor é 220/380V. Para usar a chave
estrela-triângulo a tensão da instalação deveria ser 127/220 V. Para maiores esclarecimentos
consultar Manual de Motores Elétricos da WEG ou o libro Máquinas Elétricas e
Transformadores de Irwing Kosow (pág 334).

CARGO(S): TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ALEGRETE, TÉCNICO EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- CAÇAPAVA DO SUL, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DOM PEDRITO,

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITAQUI, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - JAGUARÃO, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SANTANA

DO LIVRAMENTO, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SÃO BORJA,
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SÃO GABRIEL, TÉCNICO EM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - URUGUAIANA

QUESTÃO 35 – ANULADA. De fato, houve um erro no enunciado da questão. O protocolo
TCP pertence à camada de transporte do modelo TCP/IP, não da camada de rede, como
mencionado. Questão anulada.

QUESTÃO 46 – MANTIDA alternativa 'E'. Uma vez que o IIS foi habilitado no Windows,
dentre as alternativas apresentadas na questão, a única que apresenta um comando que
inicializa o gerenciador do IIS no Windows, é o inetmgr, conforme apresentado na
documentação do sistema operacional: http://technet.microsoft.com/pt-br/library/jj635847.aspx
Gabarito mantido.

QUESTÃO 47 – MANTIDA alternativa 'A'. Conforme as informações constantes no suporte da
Microsoft http://support.microsoft.com/kb/129972/pt-br A assertiva I está correta. Outros
exemplos de malware são o Spyware e software de segurança invasor. A assertiva II está
incorreta. A característica típica dos worms é a sua disseminação sem a interação com o
usuário. Apesar de poder ser adicionalmente projetado para exclusão de arquivos, não é sua
característica típica. A assertiva III está incorreta. Cavalos de tróia não costumam se espalhar
sozinhos, mas se espalha ao "se ocultar dentro de outros programas. Ele entra em um
computador ocultado dentro de um programa legítimo, como uma proteção de tela". Portanto,
apenas a assertiva I está correta, conforme indicado pela alternativa A. Gabarito mantido.

QUESTÃO 49 – MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva I da questão é falsa, pois ela não pode
ser tomada como verdade absoluta, pois apenas considerar os tipos do barramento não é
suficiente para afirmar se sua velocidade de transmissão é maior ou menor que outra. Uma
variável que não está explícita na assertiva, mas que deve ser levada em consideração ao
fazer tal comparação é a frequência de operação do barramento. Por exemplo, o barramento
da porta paralela da impressora é, de fato, mais rápido que o barramento serial PS2, porém
mais lento que barramentos seriais USB. Outro exemplo são os barramentos PATA e SATA
para conexão do HD com a placa mãe. A assertiva II é verdadeira, conforme indicado na
bibliografia 26 do programa. A assertiva III é verdadeira, considerando que 1 byte equivale a 8
bits, 1 Mega Byte equivale a 1024 Kilo Bytes e 1 Kilo Byte equivale a 1024 Bytes. Assim
sendo, 2MB = 2*1024*1024*8 bits = 16777216 bits. Portanto, apenas as assertivas II e III são
verdadeiras. Gabarito mantido.

CARGO(S): TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES - BAGÉ

QUESTÃO 44 – ANULADA. O recurso procede, pois na questão onde se lê 13410 deveria se
ler 134 índice 10, ou seja o número 10 deveria ter sido digitado como índice do número 134 em
tamanho menor, conforme imagem abaixo.



Legenda: Questão 44 com enunciado correto

QUESTÃO 48 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'E'.
O enunciado da questão não apresenta problemas. As assertivas são analisadas abaixo.
Primeira assertiva: ( ) Uma LAN (Local Area Network) tem a característica de abranger uma
área geográfica ilimitada. A dimensão dessa rede permite que os dados trafeguem com taxas
acima de 100 Mbps. FALSA. Uma LAN tem a característica de abranger uma área LIMITADA.
Segunda assertiva: ( )Uma rede WLAN (Wireless Local Area Network), conforme a
configuração usada, permite a conexão com o ponto de acesso à Internet, com ou sem o uso
de proteção dos dados mediante criptografia. VERDADEIRA Terceira assertiva: ( )O protocolo
IP tem como característica garantir a integridade dos dados FALSA.. O protocolo IP - Internet
Protocol ajuda a identificar qual é o computador destinatário da mensagem na rede O
protocolo IP ( protocolo da camada de rede) é um protocolo responsável pelo roteamento e
reencaminhamento da informação a enviar. Não se preocupa com percas de dados ou erros
de transmissão, isso é da responsabilidade do protocolo TCP ( protocolo da camada de
transporte), colocado na camada acima, ou mesmo na própria aplicação. Uma característica
muito comum no roteamento é descartar pacotes por uma série de motivos. Por exemplo, o
roteador pode não possuir uma rota para enviar o pacote, ou pode não haver espaço suficiente
em seu buffer para armazenar o pacote até que o próximo link esteja disponível. Os protocolos
de camada 3 ( camada de rede) costumam não oferecer retransmissão, isto é feito por
protocolos de camadas superiores. O protocolo IP é um protocolo da camada de Rede, esta
camada provê os meios funcionais e procedurais para transmissão de dados orientado ou não-
orientado à conexão entre entidades da camada de transporte. Esta camada ( camada de
rede) deve oferecer à camada de transporte independência quanto a considerações de
chaveamento e roteamento associados com o estabelecimento e operação de uma conexão
de rede. A camada de transporte é responsável pela movimentação de dados de maneira
eficiente e confiável entre processos ( usuários) em execução nos equipamentos conectados a
uma rede de computadores, independentemente da rede física. A camada de transporte deve



garantir que essa movimentação se dê segundo níveis de qualidade previamente negociados.
Para tal, essa camada deve poder regular o fluxo dos dados e garantir confiabilidade,
assegurando que os dados transportados cheguem a seu destino sem erros e em sequência.
O protocolo TCP é da camada de transporte. O autor Andrew S. Tanenbaum no livro Redes de
Computadores na página 35 diz: A função básica da camada de transporte é aceitar dados da
camada de sessão, dividí-los em unidades menores em caso de necessidade, passa-los para
a camada de rede e garantir que todos essas unidades cheguem corretamente à outra
extremidade. Além disso, tudo tem de ser feito com eficiência e de forma que as camadas
superiores fiquem isoladas das inevitáveis mudanças na tecnologia de hardware. E, na página
387 diz: A camada de rede está relacionada à transferência de pacotes da origem para o
destino. Para que se chegue ao destino, são necessários vários hops ( passos ) em roteadores
intermediários ao longo do percurso. [......]. Portanto, a camada de rede é a camada mais baixa
que lida com a transmissão fim-a-fim. Assim, conclui-se que a assertiva é falsa. Quarta
assertiva: ( ) Fragmentar pacotes de dados( datagramas) e interligar redes que possuam
arquiteturas e protocolos de comunicação diferentes são funcões de um roteador
VERDADEIRA Então, o preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é : F, V, F,
V e não V, F, V, F. Assim, o gabarito correto para a questão é a alternativa E e não A. A
questão continua válida, mas o gabarito deve ser trocado para a alternativa E.

CARGO(S): TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS - ALEGRETE,
TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS - DOM PEDRITO, TRADUTOR E

INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS - ITAQUI, TRADUTOR E INTERPRETE DE
LINGUAGEM DE SINAIS - SÃO BORJA, TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE

SINAIS - SÃO GABRIEL, TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS -
URUGUAIANA

QUESTÃO 36 – ANULADA. A questão deve ser anulada, houve um erro de digitação do
gabarito.

QUESTÃO 38 – ANULADA. Houve alteração da ordem das alternativas, e não houve
alteração no gabarito. Erro de elaboração.

QUESTÃO 42 – MANTIDA alternativa 'A'. As pesquisas sobre as línguas de sinais colocam
que as letras das línguas orais são representadas pelas CMs - configurações de mãos, como
uma soletração (NASCIMENTO, 2009, p. 61), assim o alfabeto português se compõe de 26
letras, porém para compor este alfabeto são utilizadas 21 CM - configurações de mão. A
questão 42 pergunta: quantas configurações de mãos estão representadas no alfabeto
manual.



Legenda: Alfabeto Manual com 26 letras e 21 CMs, as CMs que se repetem estão circuladas
com a mesma cor.


