UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 141/2016 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): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
- ITAQUI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - BAGÉ, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL, TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. A primeira lacuna - tornar tão básico para a formação quanto
__ tabuada? - deveria ser preenchida por 'a', visto que quanto, nesse caso, é advérbio, sendo usado
como correlativo (de tão, tanto), portanto não há necessidade da preposição a; o a que antecede
tabuada
é
um
artigo.
A segunda lacuna – “vai além do acesso __ uma boa colocação” – deveria ser preenchida por 'a', já que
não se usa crase antes de artigo indefinido; o a que antecede uma é uma preposição.
A terceira lacuna deveria ser preenchida por 'há', ou seja, o verbo haver conjugado na terceira pessoal
do singular.
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva I - De acordo com o texto, é obrigatório ter uma
segunda língua, como inglês ou espanhol, para fazer um curso de graduação. - é incorreta, pois o texto
deixa claro que ter uma segunda língua é fundamental, mas não é obrigatório; ter uma segunda língua
só é obrigatório na pós-graduação pra quem quer seguir carreira acadêmica.
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I - O pronome “seus” (l.01) refere-se aos leitores
do texto. - é correta, pois o autor faz referência aos avós dos leitores do texto. A assertiva II - O pronome
“ele” retoma o substantivo inglês (ambos na linha 07). - É incorreta, pois o pronome em questão retoma
o 'Diretor da Escola de Engenharia da UFRGS, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho'. A assertiva III - O
pronome “isso” (l.16) retoma toda a frase anterior (l.15-16). - Está correta, pois toda a ideia da frase
anterior está claramente contida na expressão desse pronome.
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'E'. Os nexos coesivos, 'todavia', 'porém', 'entretanto' e,
‘contudo’, podem substituir de forma adequada a conjunção, 'mas', pois todos são adversativos. A única
conjunção que não contém o mesmo sentido é a letra (E) 'embora', visto ser uma conjunção concessiva.

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão pedia que se assinalasse as
assertivas INCORRETAS. Portanto, a única assertiva incorreta é a II - O antônimo de “bom” (l.17) é
“mal”. -, já que “mau” é o antônimo de “bom”. As assertivas I e III estão corretas.
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. A primeira assertiva - A vírgula da linha 05 é utilizada para
separar um aposto. - é verdadeira, pois a vírgula separa um aposto, onde se apresenta o cargo da
pessoa
a ser mencionada a seguir. A segunda assertiva - A vírgula da linha 13 (segunda ocorrência) é
empregada para separar sujeitos diferentes. - é falsa, pois a vírgula em questão separa um adjunto
deslocado.
A terceira assertiva - Se a vírgula da linha 23 fosse retirada, acarretaria um erro de pontuação. - é falsa,
pois, nesse caso, a vírgula é facultativa: em adjunto deslocado com até 3 palavras não é necessário
usar vírgula.
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. A respeito do vocábulo 'êxtase', afirma-se o seguinte: Conforme os Dicionário Houaiss e Aurélio, 'êxtase' (substantivo masculino) deriva do grego, como
mencionado pelos candidatos. A questão, no entanto, trata da área da fonologia, ou seja, dos sons de
uma língua. Nesse sentido, a palavra 'êxtase' apresenta som de 's', assim como os seus derivados
'extasiado', 'extasiar', 'extático'.
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Somente a letra B apresenta um pronome relativo, como a
ocorrência da linha 01. As outras ocorrências são classificadas como conjunção integrante.

MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
- ITAQUI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - BAGÉ, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL, TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. A interpretação apresentada está equivocada, o item
chocolate está no interior da região delimitada (fechada) de B e A, portanto, esse item aumentou em
Santa Maria e Porto Alegre.
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. É necessário analisar o conetivo principal da fórmula, os
seja, o condicional, assim, observando a precedência dos conetivos, e construindo a tabela verdade
verificamos conforme a imagem em anexo a interpretação de todas as linhas resultou em verdadeiro,
assim temos uma tautologia e como o último conetivo avaliado é uma implicação temos uma
consequência lógica.
Legenda: Questao13_logica_nivel_medio_tabela_verdade

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão tem resposta correta para a negação de algum,
como corretamente argumentado tem sua equivalente por concatenação que seria nenhum é, mas ainda
tem a possibilidade da equivalente a todos não são.
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. A hipótese: “nenhum dos funcionários não tem motocicleta”,
é equivalente a dizer que todos tem motocicleta.

MATÉRIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
- ITAQUI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - BAGÉ, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL, TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi revista e por ter ficado evidente que o erro de
digitação cometido na palavra "direito" sendo escrita como "direto" não prejudicou o entendimento do
enunciado, o qual questionava acerca da Constituição no trato da greve no âmbito da rede pública, ao
expressar que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pelo
exposto a questão será mantida, bem como o gabarito preliminar.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
- ITAQUI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - BAGÉ, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL, TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'B'. A explicação mais plausível para o presente
questionamento, encontra-se na própria Lei, Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação - Lei 11.091 de 12/01/2005, a qual em seu artigo de número 4, diz que: caberá à Instituição
Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades,
propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre
outras, as seguintes variáveis:
I - demandas institucionais;
II - proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários;
III - inovações tecnológicas.
Pelo presente, a cima, exposto a questão será mantida.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ, TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
- ITAQUI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BAGÉ, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - BAGÉ, TÉCNICO EM RADIOLOGIA - URUGUAIANA,
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL, TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. No enunciado da questão está dito que a célula C5 contém a
fórmula =B5*3, sendo assim, se for selecionada a célula C5, pressionado Ctrl+C, selecionada a célula
C6 e pressionado Ctrl+V, o resultado será 45. O fato de o enunciado mencionar que a célula C5 contém
a fórmula elimina a necessidade de informar que foi pressionada a tecla Enter. Cabe salientar ainda que
não há como a resposta ser a alternativa E, visto que, caso fosse considerado que o usuário digitou a
fórmula =B5*3 e, nesse momento, pressionado Ctrl+C, a fórmula não seria copiada, sendo assim, ao
selecionar a célula C6, o resultado seria célula vazia.
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. As questões elaboradas devem estar baseadas nos
programas e referências publicado no portal da Fundatec, que segue como base para o estudo dos
candidatos. O item 7 do programa prevê: Conhecimentos sobre o programa Microsoft Outlook 2008,

portanto não haveria razão para que a banca elaborasse questões de programas como Gmail,
Thuderbird, Terra, dentre outros. O enunciado da questão solicitava qual o comando utilizado para o
“envio colocando o e-mail de seu chefe como anexo no e-mail a ser enviado para seus colegas”,
conforme imagem abaixo o único atalho para essa tarefa é Ctrl+Alt+F.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – BAGÉ

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente.
Ponderamos que a omissão da vírgula no endereço na alternativa A da questão 33, não a invalida e em
nada dificultaria a interpretação do candidato para sua resolução, visto que o objeto de questionamento
era a forma de tratamento e a forma de indicação do código de endereçamento postal - CEP, como
podemos constatar pela leitura do enunciado da questão 33: QUESTÃO 33 – Com base em Kaspary
(2007), analise os seguintes sobrescritos em envelopes para o encaminhamento de correspondências
cerimoniosas e assinale a alternativa correta quanto à forma de tratamento e quanto à forma de
indicação do código de endereçamento postal. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a
alternativa “A” como resposta certa, segundo Kaspary (2007), págs. 35 a 39.
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente. MEDEIROS, João Bosco e
HERNANDES, Sonia – Manual da Secretária –Técnicas de Trabalho - São Paulo: Atlas, 2010, que
serviu de base para elaboração da questão 34, no capítulo 16 que trata sobre arquivo, e mais
precisamente quando trata sobre conceitos, definem que os arquivos podem ser públicos ou privados e
que existem três espécies de arquivos públicos: correntes, temporários e permanentes. Assim, as
alternativas I e II da questão 34 estão incorretas. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a
alternativa “B” como resposta certa, segundo Medeiros (2010), págs. 226 e 227.
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente.
BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO Mariúsa – Correspondência – Linguagem & Comunicação. São Paulo:
Atlas, 2011, que serviu de base para elaboração da questão 35, no capítulo 4 - Normas que trata sobre
correspondência oficial civil definem que ?a correspondência oficial, considerando-se somente a

natureza do assunto, classifica-se em: secreta, confidencial, reservada e ostensiva ou ordinária.
No que se referem a confidencial, os referidos autores assim definem: é a que diz respeito a
informações de caráter pessoal ou a assunto cujo conhecimento dever ficar o mais restrito possível.
Ponderamos que os referidos autores quando se referem à correspondência secreta de finem que ?é a
que se refere exclusivamente a documentos ou informações que exijam absoluto sigilo e cuja divulgação
possa comprometer a segurança do Estado ou as suas relações internacionais?.
Ponderamos, ainda, que os referidos autores quando se referem à correspondência reservada definem
que ?é aquela cujo resguardo seja restrito ou transitório. Portanto, improcedentes os recursos, ficando
mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo Beltrão e Beltrão (2011), p. 57.
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente.
FERRAZ, Kátia Maria Andrade, MORAES, Thais Cristiane Campos de. Postura de Atendimento.
Piracicaba: USP-Esalq, que serviu de base para elaboração da questão 36, no capítulo 4 que trata sobre
atendimento via internet, e mais precisamente quando trata atendimentos virtuais, destacam alguns
itens, entre outros: Velocidade da resposta: Responder um email no máximo em 24 horas, diferente da
alternativa A da questão 36 - Velocidade da resposta: Responder um email no máximo em 48 horas –
tornando assim a resposta certa. No que se refere à alternativa D da questão 36, - Linguagem/escrita:
evitar usar termos grosseiros e letras maiúsculas na internet é postura que deve ser seguida segundo os
referidos autores. Ressaltam os autores que os empregos de letras maiúsculas, por convenção na
internet, correspondem a gritar, falar alto, de forma áspera. Portanto, improcedente o recurso, ficando
mantida a alternativa “A” como resposta certa, segundo Ferraz e Moraes, págs. 23 e 24.
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente. Ponderamos que o
enunciado da questão 46 fazia uma afirmação sobre o deferimento de licenças aos servidores estáveis
sem remuneração, dentre as licenças previstas no capítulo IV – Das Licenças, da Lei 8.112/1990, e
arrolava três situações de licenças com prazos definidos para apreciação dos candidatos se estas
poderiam ou não ser deferidas.
A primeira assertiva cita licença por motivo de doença em pessoa da família por 90 dias, que está
correta, segundo o Inciso II do §2º do art. 83 da Lei 8112/1990:
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de cônjuge (...)
2o A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de
doze meses nas seguintes condições:
(...)
II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.
A segunda assertiva cita licença por motivo de afastamento de cônjuge por três anos, que está correta
segundo § 1º do art. 84 da Lei 8.112/1990:
Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo
dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
A terceira assertiva cita licença para tratar de interesses particulares por 180 dias, que está correta
segundo o art. 91 da Lei 8.112/1990:
Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo,
desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de
três anos consecutivos, sem remuneração.
Ponderamos que foram relacionadas licenças em caráter impessoal para servidores estáveis, e que os
prazos foram definidos em cada uma das assertivas, a primeira por 90 dias, a segunda por três anos e
terceira por 180 dias, e se encontram dentro dos prazos estabelecidos pela regulamentação legal e

estão perfeitamente corretos. Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E”
como resposta certa, visto que as assertivas I, II e III estão corretas, segundo o Inciso II do §2º do art.
83, §1º do art. 64 e art. 91 da Lei 8.112/1990.
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente
no programa e referências bibliográficas, que foram divulgados através do Anexo - Programa e
Referências do Edital do presente certame, em data de 10 de maio de 2016, com retificação e adendo,
publicados em 16 de maio de 2016 e 20 de maio de 2016, respectivamente. DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 2012, que serviu de base para elaboração da questão 50,
no capítulo 2 que trata sobre dimensionamento e controle de estoques, e mais precisamente quando
trata sobre previsão para os estoques, apresenta o método da média móvel ponderada e exemplifica a
sua
aplicação.
Assim aplicando no caso demonstrado na questão 50, temos os seguintes cálculos:
Cálculo da previsão para 2016, pelo método da média móvel ponderada:
2010 – 300 – 5% = 15
2011 – 400 – 10% = 40
2012 – 500 – 10% = 50
2013 – 600 – 15% = 90
2014 – 900 – 20% = 180
2015 – 800 – 40% = 320
Assim fazendo o somatório dos resultados teremos 15+40+50+90+180+320 = 695 unidades, que é a
previsão para 2016, diferente do indicado na alternativa I (700 unidades), que está incorreta.
Para o cálculo de redução de consumo previsto para 2016, teremos:
Redução de 20% de 695 = 139, idêntico o indicado na alternativa II, que está correta.
Para o cálculo de acréscimo de consumo previsto para 2016, teremos:
Acréscimo de 40% de 695 = 278, diferente do indicado na alternativa III (280 unidades), que está
incorreta.
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto que
apenas a assertiva II está correta, segundo Dias (2012), págs. 23 e 24.

CARGO(S): TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS – ITAQUI

QUESTÃO: 35 - ANULADA. Julgo procedente o recurso. Anula-se a questão pois não há gabarito
correto, visto que a assertiva que diz “O processo de pasteurização tem como finalidade reduzir os
microrganismos patogênicos presentes no alimento” está incorreta, já que nas referências JAY, J.M.
Microbiologia de alimentos. 6ª edição. Editora Artmed. 2005 e FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M.
Microbiologia dos alimentos. Editora Atheneu. 2005 os autores citam que o processo de pasteurização
tem a finalidade de eliminar os microrganismos patogênicos, sendo assim o gabarito correto seria F – F
– F – F – V, porém não há essa opção entre as alternativas.
QUESTÃO: 36 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. A etapa da
BATEDURA tem como objetivo a transformação da nata em manteiga, porém a nata é uma emulsão de
gordura em água e não de água em gordura como consta na questão o que faz desta incorreta. As
demais afirmações são corretas como pode ser verificado na bibliografia citada no edital BEHMER,
M.L.A.. Tecnologia do leite: leite, queijo, manteiga, caseína, iogurte, sorvetes e instalações: produção industrialização - análise. 15. ed. São Paulo: Nobel, 1984. 320 p. Sendo apenas a afirmativa incorreta
letra A.
QUESTÃO: 38 - ANULADA. A questão não possui nenhuma assertiva correta. A assertiva C, informada
correta no gabarito preliminar essa equivocada, logo que a bactéria Escherichia coli não é uma bactéria
anaeróbia e sim anaeróbia facultativa conforme bibliografia citada no edital e FRANCO, B.D.G.M.;
LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Editora Atheneu. 2005. Então assim, dou provimento ao

recurso para fins de anular a questão de número 38.
QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. Após analisar
os recursos, a banca decide por alterar o gabarito, tendo em vista que conforme referência de FRANCO,
B.D.G.M & LANDGRAF, M. Microbiologia de Alimentos. São Paulo: Editora Atheneu, 2008 “a atividade
de água é um fator Intrínseco do alimento, e não extrínseco como menciona a alternativa. A alternativa
indicada como incorreta é a letra “A” de acordo com o disposto na referida Portaria.
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo da questão está dentro do conteúdo
programático conforme pode ser observado na bibliografia de BEHMER, M.L.A.. Tecnologia do leite:
leite, queijo, manteiga, caseína, iogurte, sorvetes e instalações: produção - industrialização - análise. 15.
ed. São Paulo: Nobel, 1984. 320 p. 2.
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo da questão está dentro do conteúdo
programático conforme pode ser observado na bibliografia de BEHMER, M.L.A.. Tecnologia do leite:
leite, queijo, manteiga, caseína, iogurte, sorvetes e instalações: produção - industrialização - análise. 15.
ed. São Paulo: Nobel, 1984. 320 p. 2.
QUESTÃO: 47 - ANULADA. Julgo procedente o recurso pois nenhuma das afirmações apresenta a
faixa de temperatura de 20° a 40°, como apresentado na bibliografia apresentada no edital FRANCO,
B.D.G.M & LANDGRAF, M. Microbiologia de Alimentos. São Paulo: Editora Atheneu, 2008Então assim,
dou provimento ao recurso para fins de anular a questão de número 47.
QUESTÃO: 49 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'D'. Após analisar
os recursos, a banca decide por alterar o gabarito, tendo em vista que conforme Portaria 379/1999 “Nos
produtos que contenham cacau ou seus derivados e que sejam denominados de chocolate, NÃO é
permitida a utilização de aromas de cacau e chocolate. ”, ou seja, a falta do não na alternativa D, a torna
incorreta. Já a alternativa indicada como incorreta no gabarito preliminar está de acordo com o disposto
na referida Portaria.

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE – BAGÉ

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com as resoluções especificadas na questão:
1255/09 e 1285/10 e conforme autor Jose Carlos Marion - 11º edição (pag. 55) onde é possível verificar
a obrigatoriedade das Demonstrações Contábeis para todo o universo de empresas: Micro, Pequenas,
Médias e Grandes Empresas ( S.A Capital Fechado e Ltda).
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme Jose Carlos Marion - Edição 11º ( Pag 104) :
Lucro Operacional é obtido através da diferença entre o Lucro Bruto e as Despesas Operacionais.
Também de acordo com o referido autor as Despesas Operacionais são especificadas como: Despesas
com Vendas, Administrativas, e Outras Despesas e Receitas Operacionais.
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. No programa do Edital de Técnico em Contabilidade consta
entre outras, a temática Custos concernente a obrigatoriedade do cargo. Além disso, a questão baseouse no autor Evandir Megliorini , que aborda a Contabilidade de Custos.
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. No programa do Edital de Técnico em Contabilidade consta
entre outras, a temática Custos concernente a obrigatoriedade do cargo. O termo MARKUP é um termo
usado na Contabilidade de Custos para indicar quanto do preço do produto está acima do seu custo de
produção e distribuição. Além disso, a questão baseou-se no autor Osni Moura Ribeiro, que aborda a
Contabilidade de Custos.
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com os valores apresentados calcula-se o
Estoque Final da seguinte forma: Vendas Líquidas - CMV = Lucro Bruto, traduzindo em valores
numéricos temos:
3.200.000 - 800.000 ( 25% Vendas Líquidas )= 2.400.000

CARGO(S): TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA – BAGÉ

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão não se refere a segurança e sim a características
de um tipo de lâmpada e a norma não trata deste assunto e também não foi feita referência à mesma na
questão.
Os termos utilizados na questão foram baseados na bibliografia constante no edital que trata do assunto
abordado na questão: instalações elétricas de baixa tensão. CAVALIN, G. e CERVELIN, S. Instalações
Elétricas Prediais. 4ª ed. São Paulo: Érica, 2000 pág. 34.
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'C'. A corrente que circula no ramo onde estão inseridos K1 e
FT1
é
a
corrente
de
fase
do
motor.
Para
maiores
esclarecimentos
consulte
FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4. Editora São Paulo: Érica, 2009 pág. 162, ou outra
bibliografia que aborde o dimensionamento de chave estrela-triângulo.

CARGO(S): TÉCNICO EM AUDIOVISUAL

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'A' O plano americano vai da altura dos joelhos do personagem
até sua cabeça (o teto do personagem) enquanto o plano médio contém o personagem em sua
totalidade.
QUESTÃO: 48 - ANULADA. Com relação ao microfone de lapela ser do tipo condensador não é a
característica que o faz diminuir os ruídos, e no enunciado não é dito isso também. Sobre as
dificuldades nas entrevistas, não é um problema do equipamento e sim da equipe de gravação (nesse
caso, técnicos de som) que devem colocar o microfone de forma que nem a roupa nem o próprio usuário
atrapalhe a captação. Sobre o palco não é dito em nenhum momento que o lapela é usado em palco.
Além disso, a Banca concorda em parte com o que foi dito no recurso, talvez o enunciado não tenha
sido tão claro quanto necessário, apesar de apontar que dificuldades ou ruídos vindos das roupas não
são problemas de equipamento e sim do técnico. O ponto três pode ser visto como o ponto dois apenas
nesse caso é importante dizer que o volume de captação nos microfones de lapela é o que faz diminuir
os ruídos de respiração, já que em vários casos não se tem a espuma chamada no recurso de
abafador. Como dito anteriormente, em relação à questão, a Banca entende que talvez o enunciado
tenha ficado um pouco menos fechado que o necessário.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I - A lacuna da linha 11 ficaria corretamente
preenchida pela conjunção “porque”. - é correta, pois é uma conjunção explicativa, com o mesmo valor
de “pois”, “uma vez que”, “para que”. A assertiva II - A lacuna da linha 13 ficaria corretamente preenchida
pelo verbo “haver” flexionado na terceira pessoa do singular do Presente do Indicativo. - é incorreta,
pois, considerando o contexto e o tempo empregado no restante do período, faz-se necessário o uso da
forma verbal “houver” (futuro do subjuntivo). Para a forma verbal 'haver' poder ser usada de forma
adequada, a frase deveria ser da seguinte forma: Se não há uma plateia, o bullying não TEM sentido e
não ACONTECE". A assertiva III - A lacuna da linha 23 ficaria corretamente preenchida pela expressão
“por que”, no sentido de ‘por qual motivo ou razão”. - é correta, visto que 'por que' é a junção da
preposição 'por' mais o pronome interrogativo ou indefinido 'que', apresentando sentido de “por qual
razão” ou “por qual motivo”. A assertiva IV - A lacuna da linha 34 ficaria corretamente preenchida por
“há”, ou seja, a forma verbal do verbo “haver” na terceira pessoa do plural. - é incorreta, pois o correto

seria o verbo “haver” flexionado na 3ª pessoa do singular.
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva I - A Finlândia descobriu uma nova forma de
combater o bullying: um método em que se busca respeito e empatia entre crianças de 6 a 12 anos. - é
correta e pode ser confirmada nas linhas 01 a 08. A assertiva II - O método finlandês é bastante simples
e só envolve a participação dos alunos que praticam bullying e profissionais treinados especialmente
para atendê-los. - é incorreta, visto que, segundo o texto, também há a participação de equipe treinada,
de todos os alunos e dos pais dos alunos. A assertiva III - De acordo com o KiVa, se o aluno que pratica
o bullying não tiver audiência, ou seja, não tiver o apoio dos outros colegas, é possível que esse
agressor não volte a cometer tal ato. - é verdadeira, podendo ser confirmada nas linhas 09 a 14. Nesse
parágrafo, temos a informação de que Johanna Alanen é gerente do projeto na Universidade de Turku e
faz parte do time que trabalha desenvolvendo e aprimorando o programa KiVa na Finlândia. Nesse
sentido, Alanen expõe a visão do programa KiVa sobre o bullying, e não a sua própria opinião, já que em
todo o texto ele é porta-voz dos princípios e objetivos do KiVa. Dessa forma, a assertiva III está correta.
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão 03 deixava claro que o candidato
deveria verificar quantas outras alterações deveriam ser feitas para manter a correção da frase se a
palavra “três”, na linha 19, fosse substituída por “um”. Assim, a frase alterada ficaria da seguinte forma:
Depois disso, É ESCOLHIDO um FUNCIONÁRIO para SER AGENTE KiVa: ADULTO que SERÁ
referência quando um problema acontecer e precisar ser discutido. Percebe-se que somente sete
alterações deveriam ser feitas: 'é', 'escolhido', 'ser', 'agente', 'adulto' e 'será'. O candidato deveria basearse na frase original, sem adicionar qualquer palavra, já que não havia necessidade disso para manter a
correção da frase quando alterada. A respeito da informação 'linha 19', afirma-se que essa indicação
serve para guiar o candidato a encontrar a palavra mencionada na questão no texto, no caso a palavra
'três'. O candidato deveria utilizar tal informação somente para localizar a palavra no texto, e não para
alterar só o que estava na linha 19, já que o enunciado pedia para alterar toda a frase, ou seja, até o
ponto final.
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva IV - O pronome “seu” (l.47) retoma “alunos”
(l.47). - é correta. O comportamento de que se fala na frase - O foco, diz Johanna, é fazer com que os
próprios alunos entendam que seu comportamento precisa mudar. - é dos alunos, e eles mesmos
precisam entender que o comportamento deles precisa ser mudado. Percebe-se, assim, que 'próprios'
está enfatizando o fato de que os alunos mesmos devem entender o seu comportamento, não sendo
parte retomada, portanto, pelo pronome 'seu'.

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I - O uso do “que” na linha 04 é o mesmo do na
linha 11. - está correta, porque ambos os 'que' são pronomes relativos, podendo ser substituídos pela
expressão 'o qual' ou 'os quais': "nos colégios que o adotaram" (l.04), o 'que' se refere a 'colégios';
"aquele que ataca o colega" (l.11), o 'que' se refere ao pronome “aquele”. A assertiva II - O ?que? da
linha 26 classifica-se como um pronome relativo. - está correta, já que o 'que' em questão refere-se a
'um adulto': um adulto o qual sofreu bullying. A assertiva III - O ?que? da linha 38 classifica-se como uma
conjunção integrante, visto introduzir uma oração subordinada substantiva completiva nominal. - está
incorreta, pois o 'que' intorduz uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. A assertiva IV - O
?que? da linha 44 é uma conjunção integrante, já que introduz uma oração subordinada substantiva
objetiva direta. - está correta, visto que 'aceitar' é um verbo transitivo direto.
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Dicionário Houaiss, 'conivente' tem a
seguinte definição: "que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada
para impedi-lo, embora pudesse fazê-lo; complacente, condescendente, transigente".
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão 07 solicitava que o candidato
apontasse quais mudanças provocavam alteração sintática na frase onde estavam inseridas, não
devendo atentar-se para a semântica. A proposta de mudança da assertiva I – “levou” (l.03) por
“ocasionou”. - acarreta alterações, visto que 'levar' é transitivo indireto e 'ocasionar' é transitivo direto:
levou a uma diminuição; ocasionou uma diminuição. A proposta de mudança da assertiva II - ?vida?
(l.24) por ?rotina?. - não acarreta alterações sintáticas na frase: ambos 'vida' e 'rotina' são substantivos
femininos, mantendo-se, assim, o uso da crase: assuntos internos e externos à vida escolar; assuntos
internos e externos à rotina escolar. A proposta de mudança da assertiva III – “relatarem” (l.33) por
“falarem”. - implica alterações sintáticas, já que a regência dos verbos 'relatar' e 'falar' é diferente:
relatarem casos de agressão; falarem sobre casos de agressão. A proposta de mudança da assertiva IV
–
“Devido

“ (l.45) por “Em razão”. - Acarreta alteração sintática por ambas as expressões apresentarem regência
distinta uma da outra: Devido a essa dificuldade; Em razão dessa dificuldade.
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão 08 deixava claro que o candidato
deveria atentar para possíveis mudanças semânticas, ou seja, de sentido, causadas pela alteração de
expressões do texto. Nesse sentido, a, a estrutura da frase - sintaxe - não estava sendo cobrada nessa
questão. Vejamos, então, as quatro assertivas: A proposta de alteração na assertiva I – “empatia” (l.06)
por “consideração”. - provocava mudança de sentido na frase, já que 'empatia' é a capacidade de se
identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de apreender do modo
como ela apreende etc.; processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com
base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Já
'consideração' é o ato ou efeito de considerar; opinião, observação (sobre algo), feitas após um exame
ou reflexão; e o respeito ou estima que se demonstra por algo ou alguém. Portanto, as duas expressões
não têm o mesmo sentido. A proposta de alteração na assertiva II – “abrangem” (l.24) por
“compreender”. - não provoca alteração no sentido da frase, visto que 'abranger' significa ter ou conter
em sua área, em seus limites; compreender(-se), encerrar(-se). Como mencionado anteriormente, o foco
da questão era analisar o sentido de cada expressão no texto. O verbo 'compreender' foi colocado na
questão em sua forma infinitiva, ou seja, sem flexão de número, pessoa ou tempo, para que fosse
analisado, dessa forma, o seu significado, o seu sentido. A forma verbal 'abrangem' está flexionada, pois
foi retirada tal qual está no texto. Assim, como explicitado no enunciado da questão, se deveria analisar
o sentido das palavras a serem alteradas, ou seja, a sua carga semântica, e não alterações sintáticas.
A proposta de alteração na assertiva III – “previstas” (l.30) por “esperadas”. - não provocava alteração
semântica, já que ambas têm o mesmo sentido: deduzido com antecipação; esperado.
A proposta de alteração na assertiva IV – “chamados” (l.49) por “convidados”. - também não provoca
alteração semântica, já que 'convidado' significa aquele que recebeu convite para participar de algo;
convidado, convocado.
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A primeira assertiva - Os dois pontos da linha 16 poderiam
ser substituídos por uma vírgula sem acarretar problemas na frase. - é falsa, já que essa alteração
acarretaria na perda da função de apresentação/explicação. Conforme Bechara (p.611), usam-se dois
pontos na explicação e na enumeração. Nas páginas 609 e 610, dedicadas ao uso da vírgula, o autor
não apresenta o uso da vírgula com esse mesmo objetivo dos dois pontos. Ressaltamos ainda que os
candidatos se valeram não de regras de pontuação para apresentar os seus recursos, mas da
explicação do aposto segundo Bechara (p.457). A segunda assertiva - A vírgula da linha 31 separa
termos justapostos. - é verdadeira, já que 'presença de supervisores no intervalo identificados com o
nome do programa' e 'pesquisas on-line periódicas com os estudantes' têm o mesmo valor sintático.
A terceira assertiva - A vírgula da linha 33 é utilizada pelo mesmo motivo que a da 37. - é verdadeira,
pois ambas as vírgulas separam adjuntos adverbiais deslocados. A última assertiva - As vírgulas da
linha 43 separam um aposto. - é falsa, pois as vírgulas separam uma conjunção adversativa, ou seja, um
adjunto.
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva - As palavras “comportamento” e
“crianças” apresentam, respectivamente, dois dígrafos e um dígrafo. - é verdadeira, pois ambas as
palavras apresentam dígrafos vocálicos: 'comportamento' apresenta 'om' e 'en'; e 'crianças' apresenta
'an'.

MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Os elementos (objetos) que estão no interior da região
delimitada (fechada) tem a propriedade, logo a região pintada representa os objetos que tem a
propriedade do conjunto A aqueles que tem smartphone e do conjunto C, aqueles que tem casa própria.
Nesta intersecção estão incluídos alguns que também tem a propriedade do conjunto B, entretanto, para
que fosse a intersecção dos 3 conjuntos teríamos que necessariamente ter a região escura da figura em
anexo.

Legenda: Logica_nivel_superior_questao11

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme podemos identificar na descrição da tabelaverdade presente na figura, temos a interpretação do resultado do último conetivo 3 casos falsos e um
caso verdadeiro, assim concluímos que a fórmula é uma indeterminação.
Legenda: Logica_nivel_superior_questao13_tabelaverdade

Imagem atualizada no dia 05/08/2016
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. Recursos indeferidos, pois a sentença equivalente a algum
funcionário não gosta de banco de horas extras ou não gosta de férias no inverno, é equivalente por de
Morgan a: Algum funcionário nego que gosta de banco de horas extras e gosta de férias no inverno.
Considerando que algum não é, equivale a, nem todo são, poderemos dizer que a sentença proposta é
equivalente a: Nem todos os funcionários gostam de banco de horas extras e de férias no inverno.

MATÉRIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. A revisão solicitada a referida questão evidenciou que a
mesma reproduz exatamente o que prevê a Lei Número 9.784, de 29/01/1999 no artigo de número 26, o
qual diz que: o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
A alternativa C, dada como resposta certa a questão, reproduz o inciso II do artigo referido a cima. A
banca elabora da questão ao trabalhar as prerrogativas da Lei, deve preservar a abrangência das
previsões e foi exatamente o que aconteceu neste caso. Frente ao exposto, a questão será mantida e o
gabarito inalterado.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O pedido de anulação da questão foi indeferido pelo fato da
questão estar de acordo com o previsto na Lei Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação - Lei 11.091 de 12/01/2005 no artigo de número 5 o qual diz que, para todos os efeitos desta
Lei, aplicam-se os seguintes conceitos:
VI - AMBIENTE ORGANIZACIONAL: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades
afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de
desenvolvimento de pessoal.
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está fundamentada no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União - Lei nº 8.112, de 11/12/1990 no artigo de número 81, o qual diz que:
conceder-se-á ao servidor licença:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III - para o serviço militar;
IV - para atividade política;
V - para capacitação;
VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para desempenho de mandato classista.
Se olharmos as opções dada na questão veremos que: I. Para atividade política. II. Para capacitação. III.
Por motivo de doença em pessoa da família. Todas têm previsão no artigo mencionado anteriormente,
por este motivo a alternativa correta é a letra E).
É importante se ater ao questionamento do enunciado, o qual é claro ao solicitar que: "Para os efeitos da
Lei nº 8.112/1990, que trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, concederse-á ao servidor licença:" Ou seja, a questão reproduziu na íntegra o que diz a Lei, por estas razões, a
questão será mantida e seu gabarito inalterado.
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi revista e o pedido de anulação e alteração de
gabarito foram indeferidos, pelo fato desta reproduzir na íntegra o previsto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União - Lei nº 8.112, de 11/12/1990 no artigo de número 40 o qual diz que:
vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ou seja, a
retribuição pecuniária está prevista em Lei, assim sendo, a questão será mantida e o gabarito inalterado.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva está correta, pois se a opção de
Completar Palavras estiver habilitada, o Writer tentará adivinhar qual palavra está sendo digitada e se
oferecerá para completar, porém o completamento automático e palavras somente ocorre depois que
você digita uma palavra pela segunda vez no documento.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. O objetivo da questão é identificar o conhecimento do
candidato quanto a utilização das fórmulas no Excel. A Assertiva III está incorreta, pois traz um erro de
sintaxe, sendo assim o resultado que seria apresentado é #VALOR, mostrando que há um erro na
fórmula digitada. A assertiva II está correta, pois o objetivo da fórmula é somar, no intervalo indicado, se
ele encontrar algum número igual a 50. Podemos verificar que nesse intervalo foram encontrados 2
vezes o número 50, portanto o resultado é 100. Na figura abaixo está sendo mostradas as fórmulas e os
resultados apresentados.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão pede para que o candidato
assinale, dentre os botões abaixo, qual cancela a mensagem enviada, o único que apresenta essa
opção é o botão Outras Ações, conforme mostra a figura abaixo. A questão poderia estar incorreta caso
em uma de suas alternativas fosse apresentada a opção não é possível cancelar mensagem enviada,
pois assim levaríamos em conta o fato de o usuário estar utilizando, ou não, a versão off-line ou o
usuário destinatário não estar utilizando o Outlook.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): MÉDICO/ ÁREA: CLINICO GERAL – BAGÉ

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. O(a) candidato(a) interpõe recurso e solicita a anulação da
questão n. 40. Apresenta argumento, sem citar especificamente a literatura pertinente ao seu
argumento, de que a fluoxetina causa alguns dos efeitos adversos descritos no enunciado dessa
questão. Segundo a bibliografia publicada, livro intitulado Tratado de Medicina de Família e
Comunidade: princípios, formação e prática, Editora Artmed, 2013, página 1914, Tabela 219.2, o lítio é o
medicamento que identifica-se mais diretamente com todos os efeitos adversos citados no enunciado da
questão, inclusive hipotireoidismo, referido nessa bibliografia.
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. O (a) candidato (a) interpõe recurso e solicita a anulação da
Questão n. 42. O (a) candidato (a) postulante apresenta argumentos baseados em bibliografias alheias
ao Edital do Concurso. O enunciado dessa questão não solicita e nem tece considerações sobre o
tratamento das manifestações clínicas apresentadas. A alternativa que preenche corretamente o
enunciado da questão n. 42 é a letre E, em que esse quadro apresentado sugere inibição da enzima
acetilcolinesterase, sendo REVERSÍVEL aquela produzida por carbamato e IRREVERSÍVEL a do
organofosforado, segundo a bibliografia publicada no Edital do Concurso: Condutas em Urgências e
Emergências para o clínico, Editora Atheneu, 2012, página 839. Explicitamente, segundo essa
bibliografia do Edital:
"Mecanismo de ação; ambos causam inibição da enzima acetilcolinesterase, e a inibição do carbamato é
reversível e a do organofosforado, irreversível".
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'B'. O (a) candidato (a) interpõe recurso e solicita a anulação da
Questão n. 49. Apresenta argumentos que conflitam com a Lei 8.080/1990, citada no enunciado dessa
Questão. Nessa Questão, a banca solicita a análise de assertivas sobre competências e atribuições do
Sistema Único de Saúde (SUS), e indaga quais são as exclusivas da direção municipal do SUS.
Segundo a legislação vigente, Lei 8.080/1990, e segundo o Edital do Concurso e a bibliografia publicada,
a alternativa B está correta, eis que de acordo com o artigo 18 item XII dessa Lei, é competência da
direção municipal " Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu
âmbito de atuação", consoante item II dessa questão, apresentado aos candidatos. Os itens I e III dessa
Questão n. 49 se referem a atribuições da Direção Nacional do SUS.

CARGO(S): ADMINISTRADOR

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca, ao elaborar a questão, baseou-se, tão e somente,
na bibliografia indicada, no caso a obra de MAXIMIANO, Antonio Cesar A. - Introdução à Administração
(Edição Compacta. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011), não levando em conta as definições de outros
autores. Ou seja, as assertivas estão corretas, conforme a bibliografia indicada.
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Maximiano (2011) um aspecto a considerar
no planejamento da estratégia é a forma de lidar com a concorrência. Conforme o autor, Michael Porter,
um dos mais conhecidos autores que tratam desse assunto, propôs como estratégias competitivas:
liderança de custo, diferenciação e foco. Porém as assertivas II e III estão com os conceitos invertidos,
tornando-as incorretas. Portanto a questão está correta.
QUESTÃO: 34 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'E'. A banca, ao
elaborar a questão, baseou-se, tão e somente, na bibliografia indicada, no caso a obra de MAXIMIANO,
Antonio Cesar A. - Introdução à Administração (Edição Compacta. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011). Nesse
caso ocorreu um equívoco na resposta correta, pois a assertiva II está correta. O gabarito deve ser
alterado para E.
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Os estatutos da UNIPAMPA são bem claros em seus artigos:
Art. 5º A autonomia administrativa consiste na capacidade de...

Art. 6º A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste na capacidade de...
Portanto a questão está correta.
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Gitman as três técnicas estão corretas:
período de payback, TIR e VPL, porém as assertivas II e III estão com os conceitos invertidos. Portanto,
o fato de tratar a questão no plural não induz o candidato ao erro.
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está perguntando “o que não é um ativo de uma
empresa” pois utiliza, no final da frase, a palavra EXCETO, ou seja, quais das alternativas NÃO é um
ativo.
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. Os autores definem como fatores psicológicos: manutenção,
percepção, crenças e atitudes e aprendizagem. E, definem fatores pessoais como: idade e estágio no
ciclo de vida, ocupação, situação financeira, estilo de vida e personalidade e auto-imagem. Portanto a
resposta está correta.
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está relacionado ao artigo 9 da Lei 8429/92 e não
ao artigo 11, no qual está baseado o recurso.

CARGO(S): ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO/ÁREA REDE E SUPORTE – BAGÉ

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo "TANENBAUM, Andrew S. Redes de
computadores. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011 (Pág. 350)", CWR, SYN e FIN são
flags do TCP, entre outras.
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo "TANENBAUM, Andrew S. Redes de
computadores. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011 (Pág. 60)", a categoria 7 possui uma
blindagem nos pares de fios individuais e também ao redor do cabo inteiro.
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo "GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Introdução à
Segurança de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2013 (Pág. 393)", o único algoritmo com as
características mostradas é o AES.
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo "DELLA VECCHIA, E. Perícia Digital - Da
investigação à análise forense. Campinas: Millennium, 2014 (Cap. 7)", deve haver a proteção contra
escrita da mídia questionada, antes da duplicação forense.

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL - SANTANA DO LIVRAMENTO

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. Assinale a alternativa que melhor descreve o que é SCFV –
serviço de fortalecimento de vinculo como um serviço da Proteção Social Básica do SUAS:
a) ( ) é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).
As demais alternativas não apresentam nada em relação ao SCFV.
O candidato deve-se ater ao conceito da bibliografia indicada.
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Na pergunta são solicitados princípios de articulação: o
território, a relação entre os setores e a desinstitucionalização como princípio básico da reforma
psiquiátrica. A alternativa “D” é a única alternativa que apresenta o princípio.
O candidato deve ficar atento a bibliografia indicada e responder conforme a mesma. Ref.; saúde mental
no sus: caps. Brasília, df, 2004. P 77-84.
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão é clara quando se refere aos propósitos do
planejamento estratégico, portanto a única questão que se refere a eles conforme bibliografia, é a
indicada no gabarito proposito de mudança.

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

QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'D'. A questão 32
refere-se à meia vida de um item de biblioteca como sendo o período de tempo durante o qual ele
recebe a metade de todos os usos que terá. De acordo com a obra referenciada na bibliografia,
LANCASTER, F.W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. à página
111, essa meia vida pode ser expressa pelo termo Obsolescência. O gabarito deve ser alterado da letra
C para a letra D.

CARGO(S): PROGRAMADOR VISUAL - SÃO BORJA

QUESTÃO: 38 - - MANTIDA alternativa 'D'. Realmente a questão tem duas alternativas iguais, ou seja,
“A e E” possuem a mesma sequência (V-V-F-V-F), porém afirmar que induz ao erro é relativo, pois
nenhuma delas (A e E) é a certa, a resposta correta é a informada pelo gabarito “D” (V – F – F – F – V),
completamente distinta daquelas. A afirmativa sobre Gravação a quente (hot stamping) está correta (V),
pois foram utilizadas as expressões apresentadas pelo autor citado na própria questão, Villas-Boas
(2008), mesmo que consta nas referências do edital. Portanto, o autor se refere a expressão “tinta” para
explicar parte do processo. A definição apenas foi resumida para não ficar muito extensa, mesmo assim
sendo possível compreendê-la. Coloco abaixo a visualização do próprio livro para que seja confirmado.
A afirmativa da prova diz:
( ) Gravação a quente (hot stamping) – processo relevográfico, só possível em maquinário próprio, que
consegue obter o efeito semelhante ao de uma impressão em metal (ouro, prata e outras tonalidades).
Tem como matriz (apenas traço) um clichê em metal ou em fotopolímero, que é pressionado contra o
suporte em alta temperatura, onde a tinta utilizada se liquefaz com o calor.
No livro consta:

CARGO(S): QUÍMICO – BAGÉ

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão está prevista no edital no tópico
“Soluções e propriedades coligativas”. Embora utilize moléculas orgânicas para a elaboração do
problema, para se responder a esta questão o candidato deveria observar a concentração das soluções
em questão. A alternativa correta é a D.
QUESTÃO: 35 - ANULADA. A questão 35 deve ser anulada, foi um erro de digitação. A única variável

que não é afetada pelo tamanho de partículas da fase estacionária é o tipo de detector, e não há
alternativa que contemple corretamente.
QUESTÃO: 37- MANTIDA alternativa 'A'. O EDTA é um sistema hexaprótico simbolizado por H6Y+2.
Os átomos de hidrogênio ácidos são removidos para formação de complexos metálicos.” O ácido neutro
é tetraprótico, com fórmula H4Y, mas a referida questão trata apenas do EDTA, e não dos seus
complexos metálicos. Portanto a alternativa A é correta.
Referência: HARRIS, D. Análise Química Quantitativa. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

QUESTÃO: 38 - ANULADA. A questão 38 foi elaborada obedecendo o programa, que tratava sobre
reações químicas. Foi colocada uma questão sobre reações químicas, porém com ênfase em química
orgânica. Observando o programa, se observa que não há um tópico específico para reações em
química orgânica, há apenas para química inorgânica.
QUESTÃO: 40 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. O
questionamento do candidato é correto. Embora seja apenas uma questão conceitual, a diferença entre
padronização e calibração é significativa. A assertiva III não está correta. Portanto o gabarito deve ser
trocado pela alternativa A.
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. Visto que todas as alternativas apresentam faixas, seria fácil
deduzir que o enunciado se refere a isso. Fica óbvio que a questão tratava de faixas, e a alternativa B
reflete exatamente a informação que consta no livro Harris.

CARGO(S): REVISOR DE TEXTO – BAGÉ

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I - Mesmo havendo potencial para o Brasil ser
uma potência em energia, o país segue com diversos problemas relacionados a esse setor, não se
tornando, portanto, uma potência em energia. - está correta, já que, a partir do texto, infere-se que o
governo não ajuda para que isso melhore e que também há fatores naturais que afetam isso.
A assertiva II - Se o governo atuasse de forma diferente em relação ao setor de energia do país,
planejando alternativas, por exemplo, o Brasil seria uma superpotência em energia. - está incorreta, pois
isso ajudaria, mas não resolveria todo o problema, já que não é sempre que a culpa é do governo.
A assertiva III - O Brasil apresenta os requisitos necessários para ser uma potência em energia: grandes
rios para a construção de hidrelétricas e características favoráveis para a energia eólica e solar, por
exemplo. - está correta, pois a partir da frase ?O Brasil tem tudo para ser uma potência em energia.? é
possível inferir o que está sendo afirmado na assertiva III. Os exemplos apresentados na assertiva,
como grandes rios para a construção de hidrelétricas e características favoráveis para a energia eólica e
solar, são inferidos a partir da palavra 'tudo'.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I - A falta de alternativas planejadas pelo governo
ocasionou a falta de água e diversos apagões. - está incorreta, pois, a partir do texto, entende-se que a
falta de água não foi por causa do governo: "Em 2001, faltou água para as hidrelétricas e, por
inexistência de alternativas planejadas, o país enfrentou uma série de apagões e, na sequência, um
racionamento." A partir dessa frase, se percebe que ocorreu a falta de água, e devido à inexistência de
alternativas planejadas o país enfrentou apagões e racionamento. A assertiva II - Distribuidoras ficaram
sem energia em 2012 devido à redução de 20% das tarifas imposta pelo governo. - está incorreta e pode
ser confirmada a partir da seguinte fase: ?três grandes geradoras estaduais não aceitaram a condição e
faltou energia para as distribuidoras?. Ou seja, a causa não foi somente a redução, mas a não aceitação
das geradoras.
A assertiva III - A compra de energia pelas distribuidoras no mercado de curto prazo decorreu-se da falta
de energia. - está correta, pois entende-se que faltou energia para as distribuidoras, o que fez com que
elas tivessem de comprar no mercado de curto prazo.
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. A primeira assertiva - É necessário seguir as normas à
medida que elas foram estabelecidas para melhorar o processo de vendas. - está em desacordo com a
norma padrão, pois o correto seria 'na medida em que'.
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo trabalhado estava claramente indicado
programa e na bibliografia publicados em Edital. No item 1.1. do Programa, encontra-se 'variedades
linguagem, tipos e gêneros textuais, e adequação de linguagem'. A questão trata sobre variedades
linguagem, estão, portanto de acordo com o Programa. Esse tópico pode ser encontrado na obra
Platão e Fiorin.
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QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva III - Por outro lado, a carência de água pode
balizar o crescimento econômico, acarretando desemprego e tendo impacto em todos os setores de
forma mais ou menos direta. Essa escassez pode ocorrer também pela gestão inadequada ou por
restrições financeiras, humanas e institucionais, e não apenas pela falta física do recurso. - mantém o
sentido do parágrafo original, já que há somente a troca de lugar de termos da segunda frase, mas a sua
relação continua sendo a mesma. Além disso, a troca não ocasiona um link direto à frase anterior, como
afirma o candidato.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I - Os custos de água + energia da máquina são
pagos pela Waterclear: a máquina possui um Hidrômetro e um Wattímetro que medem com exatidão, e
mensalmente o técnico da Waterclear fará a aferição para pagar ao condomínio o que a máquina
gastou. - está incorreta, pois há a presença do sinal '+', o que não está de acordo com a norma padrão.
Além disso, falta complemento no ?medem com exatidão?, e a repetição de termos continua.
A assertiva II - Os custos de água e de energia da máquina são pagos pela Waterclear: a máquina
possui um Hidrômetro e um Wattímetro, os quais medem com exatidão os gastos. Além disso, um
técnico da Waterclear fará, mensalmente, a aferição para pagar os gastos da máquina ao condomínio. está incorreta, pois a repetição do termo 'máquina' continua, e o nexo coesivo ?além disso? não
estabelece uma relação adequada entre as partes. A assertiva III - Os custos de água e de energia da
máquina são pagos pela Waterclear (a máquina possui um Hidrômetro e um Wattímetro, que medem
com exatidão os gastos, os quais são pagos para o condomínio após a aferição mensal do técnico). está correta, visto estar de acordo com a norma padrão e manter as informações do parágrafo original.
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. Na correção do trecho, oito mudanças devem ser feitas,
quais sejam: 'essa', a vírgula antes de 'aliás', 'tem', 'quando', 'à' logo após a palavra 'combate', 'é',
'louvável'. Assim, o trecho de forma correta fica da seguinte forma: "Nosso modelo político foi sendo
adaptado muito mais aos interesses de partidos e de pessoas, deixando a sociedade de lado. Sociedade
essa, aliás, que também tem sua parcela de responsabilidade, seja por eleger quem não merece, seja
por não se interessar pelos temas coletivos. Somente nos atentamos quando a conta chega à nossa
porta, como agora, com desemprego, inflação e outros problemas de ordem prática. O combate à
corrupção que está em curso, com maior destaque para a Lava-Jato, é louvável".

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I - Há somente dois erros de pontuação. - está
incorreta, pois há um erro: – a vírgula antes de “aliás”.
A assertiva II - Há somente dois problemas de concordância. - está correta: têm; são louváveis. O acento
de 'têm' é devido à sua concordância e não à palavra em si. Por isso, se trata de concordância e não de
acentuação.
A assertiva III - Há somente um problema de regência. - está correta, pois o uso de crase ou não é
devido à regência dos termos que antecedem ou sucedem uma determinada palavra. Portanto, se trata
de regência e não de acentuação.
A assertiva IV - Há somente um problema de acentuação. - está incorreta, pois não há nenhum
problema de acentuação. Como mencionado anteriormente, crase diz respeito à regência, e o acento em
'têm' diz respeito à concordância.
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. A pontuação do trecho presente na alternativa C - No início
da minha trajetória docente, um aluno em processo de alfabetização, quando convidado a pensar sobre
a escrita, me chamou e disse: "Profe, eu penso, (des)penso e não consigo ficar ?pensado'". Mais de
uma década se passou, e eu nunca esqueci aquele dia. Quanta reflexão, quanta significação na fala
daquela criança. Assim é o movimento de pensar e fazer educação: um processo sem fim, complexo,
que exige rigorosidade, olhar sensível e atento. - está correta. O uso de um ponto de exclamação no
lugar do ponto final seria uma questão de estilística. Portanto, o uso de ponto final está correto.
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva II - A segunda lacuna tracejada ficaria
corretamente preenchida por “está empregada”, pois também concorda com o número “1,35”. - está
incorreta, pois a expressão 'está empregada' deve concordar com 'pessoas' e não com o número '1,35',
já que, nesse caso, estamos falando das pessoas empregadas, ou seja, do núcleo. A frase, de acordo
com a norma padrão, é: "Cerca de 1,35 bilhão de pessoas estão empregadas atualmente em setores
fortemente dependentes da água.
QUESTÃO: 48 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. A primeira
assertiva - Se substituíssemos a palavra “prevalecem” por “preponderam”, manteríamos o mesmo
sentido, mas haveria a necessidade de ajuste na estrutura. - é incorreta, já que essa alteração não
acarreta mudança de sentido ou necessidade de ajustes.
A segunda assertiva - Se a expressão “Em meio” fosse alterada para “Junto”, seria necessário o

emprego de crase no “a” seguinte. - é incorreta, pois não a necessidade de artigo na frente do pronome
'tal'; portanto, não utiliza-se crase nesse caso.
A terceira assertiva - O período ?ao não se aprofundar e refletir sobre questões que desconhece?
apresenta um problema de paralelismo.- é correta, já que 'aprofundar' e refletir não têm a mesma
regência: 'aprofundar em questões' e não 'aprofundar sobre questões';'refletir sobre questões'.

CARGO(S): TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – BAGÉ

QUESTÃO: 33 - ANULADA. A banca defere os recursos em relação ao enunciado, pois conforme
Hoffmann as famílias buscam escolas CONSERVADORAS, pois conforme a autora, há um sério
descrédito em relação as escolas inovadoras e o sistema de avaliação.
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o autor, o denominado CURRÍCULO INTEGRADO
pretende organizar os conhecimentos escolares a partir de grandes temas-problema que permitem não
só explorar campos de saber tradicionalmente fora da escola, mas também ensinar uma série de
estratégias de busca, ordenação, análise, interpretação e representação da informação, que lhes
permita explorar outros temas e questões de forma mais ou menos autônoma.

CARGO(S): SECRETÁRIO EXECUTIVO

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão fala sobre o capítulo de abreviações que engloba:
a) abreviatura; b) sigla e c) símbolo. A questão está mantida de acordo com Kaspary a letra C que v. =
veja e não visto. Os candidatos comentaram que ass. = assinatura, não existe essa abreviatura, apenas
(a) assinado e (aa) assinados. Portanto a única incorreta é a alternativa C.

QUESTÃO: 35 - ANULADA. A banca se equivocou na questão, realmente não existe alternativa correta.
No quesito Reitor é aceitável Vossa Excelência, mas na marcação ficou como Vossa Senhoria.
Monsenhores e Cônegos deveria constar Vossa Reverendíssima.
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia sugerida, LAS CASAS,
Alexandre Luzzi. justifica-se como o meio mais rápido para atendimento ao cliente é por e-mail, fácil,
rápido e seguro.
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A única alternativa que não é correta é a última, pois a
variação correta é entre 500 e 1.600 lux, as demais conferem com a bibliografia sugerida.
Quanto ao descontentamento da candidata a questão foi formulada ia respeito da iluminação de postos
de trabalho que se refere ao conteúdo programático em ergonomia: abrangência de atuação.
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'D'. Justificativa: A ordenação é pelo método alfabético conforme
Reis e Santos : 1 - Cabral, Juliano Alvares; 2 -Del Puentes, Paulo Afonso; 3 - Gianotti, Viviane; 4 – Neto,
João Carlos. No recurso tentou-se justificar que houve dúvida se eram nomes ou sobrenomes, mas isso
não se sustenta, porque a questão está clara e além disso, a resposta estão correta.

