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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos indeferidos, de acordo com o 

subitem 15.7 do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos 

Específicos da Universidade Estadual de Feira de Santana, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura: 

15.4. A Banca Examinadora constitui a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais. 

15.5. Serão indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 

e) contra terceiros; 

f) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”; e 

g) interposto em coletivo. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 

QUESTÃO Nº 01 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão: 

Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata de um artigo de opinião, a repetição de palavras não caracteriza um problema de 

coesão referencial, mas se presta a fins estilísticos, de modo a criar uma gradação, construindo sua linha de raciocínio e 

enfatizando sua opinião, por meio da reiteração. 

Alternativa B: Incorreta, pois o autor se vale de uma gradação de ideias, que se presta a fins estilísticos, visando acentuar, 

enfatizar (e não atenuar) o impacto social da música. 

Alternativa C: Incorreta, pois o autor usa uma gradação e não um exagero; além disso, ele não constrói sua crítica aos músicos da 

sociedade contemporânea, embora afirme que a música possa, sim, influenciar a sociedade.  

Alternativa D:  Incorreta, pois a frase “Situação perfeita para os monopolizadores da nossa sociedade.”, apesar de não apresentar 

verbo em sua estrutura, tem sentido pleno e classifica-se como frase nominal. 

Alternativa E: Correta: O excerto é um exemplo de texto que não seria adequado à esfera administrativa, pois, além de não ser 

conciso (a exemplo das repetições de que se vale), não é objetivo (até por ser um artigo de opinião, caracteriza-se por trazer 

marcas de subjetividade). Portanto recurso indeferido.  
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QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas:  

Alternativa A: Correta, pois em “Estes sentimentos, quando ESTES SENTIMENTOS ESTÃO contidos em várias pessoas, podem 

gerar movimentos sociais.”, o trecho  em destaque delimita o sentido de “sentimentos”, atribuindo-lhe um valor temporal. 

Alternativa B: Incorreta, pois a pouca utilização de conectivos entre parágrafos NÃO prejudica a sequenciação de ideias no texto, 

já que fica evidente a finalidade da conclusão: propor uma solução à problemática. 

Alternativa C: Incorreta, pois em ”Se há décadas era a censura a principal vilã, agora é a alienação, o controle do que vai ou não 

fazer sucesso.”, o trecho em destaque apresenta uma comparação entre o que funcionava como vilão no passado e o que 

funciona como vilão no presente. 

Alternativa D: Incorreta, pois as palavras “pressentimentos” e “deslocamentos”, no contexto dado, não são sinônimas de 

“sentimentos” e “movimentos”. 

Alternativa E: Incorreta, pois o uso do verbo “poder” em “Esses sentimentos [...] podem gerar movimentos sociais”,  “[…] a música 

pode ser considerada [...]” revela exemplos de estruturas que servem para marcar a opinião e os argumentos do articulista de 

modo MENOS enfático, MENOS autoritário. 

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a ata em evidência é redigida em terceira pessoa, priorizando um ponto de vista externo àquele que escreve, 

visto que quem a redige, embora esteja presente no momento, o está como um escrivão e não como um participante da reunião, 

da assembleia, na qual possa expor seu ponto de vista, daí o ‘ponto de vista externo’, pois a ele cabe registrar, relatar o que ocorre 

e é deliberado. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no trecho “[...] foi acordado a aprovação do Regimento Interno pelo Plenário [...]”, como o termo ‘aprovação’ 

está especificado por artigo definido, a concordância deveria ter sido feita da seguinte maneira: foi acordadA a aprovação. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que apenas na assertiva I ocorre alternação sintática e semântica, pois, em “[…] o Fórum Mobilidade, que 

aconteceu no dia 20 de julho, em São Paulo.”, o trecho em destaque classifica-se como uma oração subordinada adjetiva  
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explicativa, a qual funciona como uma informação extra, a mais sobre o fórum. Na versão sem vírgula, a oração passa a ser 

classificada como adjetiva restritiva e funciona como adjunto de Fórum, especificando-o, dando a entender que se referia ao que 

aconteceu em 20 de julho, não a outro. 

Na assertiva II, a utilização ou omissão da vírgula é facultativa em casos em que ocorre mudança de sujeito entre as orações: 

“Mas isso tem conserto, e ele não envolve o fim dos carros […].” 

Na assertiva III, a utilização ou omissão da vírgula é facultativa em casos em que o adjunto adverbial seja de pequena extensão 

como ocorre em “Hoje são 35,6 milhões infartando as veias e artérias urbanas.” Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes explanações para cada uma das alternativas: 

Alternativa A: Incorreta, pois, em “A solução para acabar com os engarrafamentos [...]”, o termo em destaque é complemento 

nominal. 

Alternativa B: Incorreta, pois, em “[...] todos se espremendo para ir da periferia ao centro [...]”, o termo em destaque é adjunto 

adverbial de finalidade. 

Alternativa C: Correta, pois, em “Precisamos de internet rápida longe dos grandes centros”, o termo em destaque é objeto direto. 

Alternativa D: Incorreta, pois, em “O vilão da mobilidade não é o carro [...]”, o termo em destaque é complemento nominal. 

Alternativa E: Incorreta, pois, em “Trata-se do uso mais eficiente possível de uma capacidade já instalada [...]”, o termo em 

destaque é complemento nominal. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que em I, o “a fim de” tem sentido semelhante ao “para”, pois significa finalidade, com o objetivo de discutir.  

“a fim de – locução prepositiva que designa finalidade: Peço-lhe que venha, a fim de conversarmos. ‘A fim’, na linguagem popular, 

significa com vontade, disposto: Vamos até lá se você estiver a fim. ‘Afim’, relacionado a; semelhante; por afinidade: Parede e 

parietal são palavras afins.” (LOZAR, p. 8-9). 

Em II. FAZ oito anos que o número de carros no Brasil aumentou de 24,7 para 35,6 milhões, visto que o verbo ‘fazer’, indicando 

tempo, é impessoal, portanto deve ficar no singular. 

Em III.  “Não faz sentido atravessar a cidade para conectar-se a um computador”, […] Sérgio Avelleda, secretário de transportes de 

São Paulo, expressou o mesmo ponto de vista acerca (é sinônimo de sobre) esse (pronome anafórico textual) assunto. Portanto 

recurso indeferido. 
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CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o texto não está confuso e não há duas respostas, pois Jean está de camiseta preta e calção vermelho; 

Wedson está de camiseta vermelha e calção preto; Rafael está de camiseta e calção branco. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que “Se Rodrigo é presidente da empresa, então Vinícius é o responsável pelo Departamento financeiro da 

mesma”. Assim, para uma condicional ser falsa, é necessário que a primeira parte seja necessariamente verdadeira e a segunda 

parte seja necessariamente falsa, ou seja: V --> F = F. 

Portanto, a proposição necessariamente verdadeira é que “Rodrigo é o presidente da empresa”, como proposto na alternativa (C). 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que não há incoerência na escrita da questão e o texto deixa bem claro os seus objetivos, de acordo com a 

fundamentação da resposta:  

1/5 x + 1/10 x + 2/15 x + 3/10 x + 1800 = x 

X = 6750 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a grande discussão gira em torno da assertiva III. Quando se refere a {5}, repare que o número 5 está entre 

chaves, e passa a ser considerado um subconjunto. Sendo assim, o símbolo correto é   . 

Então ficaria A}5{ . Desse modo, temos: 

I – o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Verdadeiro. 

II – o número de elementos de U realmente é 5. Verdadeiro. 

III – não se usa este símbolo para conjuntos e sim para elementos. Falso. 

IV – a intersecção entre este conjunto e U é o próprio conjunto U. Verdadeiro. 

Estando corretas, assim, I, II e IV.  

Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, se chamarmos de l a largura do retângulo e c o comprimento do retângulo, e L o dado do quadrado, tem-se 

que: 

Se 1,25 l = L, temos que l = 0,8 L. 

Se 0,8 c = L, temos que c = 1,25 L. 

Logo, a área do retângulo é l x c = L2. 

A área do quadrado é L2. 

Ou seja, a área do retângulo e a do quadrado são iguais. Portanto recurso indeferido.  

 

CADERNO: TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE DIREITO ADMINISTRATIVO; DO ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA; DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS DA BAHIA; NOÇÕES DE IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que: Quanto aos recursos que estão fundamentados na alegação de que o gabarito assinala como correta a 

alternativa (A), há de se esclarecer que eles são improcedentes, visto que o gabarito assinala como correta a alternativa (E); 

Quanto ao recurso que alega o conteúdo da questão errado, há de se esclarecer que a alternativa E afirma que o “poder 

regulamentar” é uma função típica do Poder Executivo, o que está correto, pois o poder regulamentar é o poder de editar decretos 

ou outros atos normativos infralegais para regulamentar a legislação. Essa é uma função que deve ser exercida, tipicamente, pelo 

Poder Executivo. Todavia, atipicamente, vale dizer, excepcionalmente, que o Judiciário também exerce o poder regulamentar. Por 

exemplo, a Justiça Eleitoral pode editar resoluções, regulamentando aspectos da Lei Eleitoral. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a palavra “remuneração”, constante na alternativa (E) para afirmar que “o poder de polícia fiscalizatório pode 

ser remunerado por taxa”, está corretamente empregada, pois a palavra “remuneração” é ampla e unanimemente usada pela 

doutrina e jurisprudência para se referir à contraprestação que o particular deve pagar, mediante taxa, em razão de um serviço 

público divisível. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que: Um dos recursos afirma que a questão tem duas alternativas corretas, mas não fundamentou tal alegação, de 

modo que não pode ser analisado; O outro recurso afirmou que a alternativa E está correta. No entanto, há de se esclarecer que 

essa alternativa afirma que homologação e aprovação são sinônimos, porém, no direito administrativo, tais termos não são 

sinônimos, sendo a aprovação um ato discricionário, enquanto que a homologação é um ato vinculado. Portanto recurso 

indeferido.  

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o recurso se insurge contra a estrutura da questão, dizendo que o enunciado “Assinale a alternativa correta 

sobre a administração direta e indireta” não está de acordo com as alternativas sugeridas. Ocorre que todas as alternativas se 

referem, de algum modo, a órgãos da administração direta ou indireta, exatamente como proposto pelo enunciado, sendo que a 

alternativa B é a única correta, nada havendo a ser reparado. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que todas as alternativas (exceto a E) constituem “objetivos da política nacional” (que é o instituto mencionado no 

enunciado) sendo que esses “objetivos” são somente aqueles elencados no artigo 8º, do Estatuto Racial. Portanto recurso 

indeferido.  

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os recursos mencionam como fundamento a legislação federal, a qual trata dos temas abordados de forma 

diferente da legislação do Estado da Bahia, sendo esta última a fonte de referência para a elaboração da referida questão. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o enunciado pedia para que fosse identificado os crimes de racismo e marcada aquela alternativa que não 

descrevia um crime de racismo. As alternativas de “A” até “D” descrevem algumas das modalidades de crime de racismo 

disciplinadas na Lei nº 7.716/89. Já a alternativa “E” não descreve crime em nenhuma das modalidades de racismo, mas, sim, 

crime de injúria, disciplinado no Código Penal, sendo, desse modo, a única alternativa a ser assinalada. Portanto recurso 

indeferido.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRAÇÃO 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi elaborada em conformidade com o item do conteúdo programático Administração pública: conceitos, 

natureza, fins e princípios e, de acordo com Matias-Pereira (2012), parte I – gestão pública, governabilidade, governança e 

accountability, capítulo 1 – desafio da gestão pública no mundo contemporâneo, item conceito de administração pública, página 

10, “Administração envolve a interpretação de objetivos a fim de transformá-los em ação organizacional por meio do 

planejamento, da organização, da direção e do controle. Nesse sentido, a administração pública, num sentido amplo, deve 

ser entendida como todo sistema de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e 

outras formas de conduta humana, que determinam a forma de distribuir e de exercer a autoridade política e como se 

atendem aos interesses públicos (MATIAS-PEREIRA, 2010c)”. Diante do entendimento apresentado acima, as argumentações 

replicam esse conceito quando o candidato, citando Carvalho Filho (2012), expõe que “Administração Pública é aquela exercida 

pelo Estado ou por seus delegados, subjacentemente à ordem constitucional ou legal, sob regime de direito público, com vistas a 

alcançar os fins colimados pela ordem jurídica” e que esse conceito corresponde ao texto da alternativa B, o qual afirma que a 

resposta “é o conjunto de órgãos do Estado encarregado de exercer, em benefício do bem comum, funções previstas na 

Constituição e nas leis. Nesse sentido, o candidato tem razão se a questão solicitasse um conceito igual ou semelhante, como ele 

afirma em seu recurso, que fosse “convergente” ao conceito apresentado no enunciado ou comando da questão. No entanto, a 

questão solicita que: Assinale a alternativa que apresenta o conceito que concede sentido a esse entendimento de administração 

pública. Diante disso, o próprio candidato apresenta a resposta em seus argumentos do recurso quando menciona Daft (2010) e 

Chiavenato (2000), ou seja, é o próprio conceito de administração que concede sentido ao conceito de administração pública e é 

exatamente esse entendimento do autor Matias-Pereira (2012) utilizado na elaboração da questão. Com isso, fica mantida a 

alternativa C como única resposta correta e completa para a questão, ou seja, é esse conceito que concede sentido ao 

entendimento de administração pública apresentado na questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Convergências e diferenças entre a 

gestão pública e a gestão privada e, de acordo com Denhardt (2012), capítulo 3 – herança política: de Wilson a Waldo, item 8 – 

eficiência: a medida-chave de sucesso, páginas 86 a 88, “A separação entre política e administração e a visão concomitante de 

que a administração pública e a administração privada são essencialmente a mesma coisa tornaram possível a transferência das 

teorias de gestão administrativa para o estudo das organizações públicas. Em nenhum outro lugar ficou tão clara, ainda que 

talvez menos compreendida, dessa transferência de abordagens e valores, do que na adoção do critério da eficiência 
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como medida-chave para o sucesso das organizações públicas. (...) Mal causa surpresa, portanto, que os primeiros 

autores de administração pública tenham aceitado os critérios da eficiência para a avaliação do trabalho nas 

organizações públicas. As teorias de organizações públicas eram simplesmente teorias que tornavam as organizações 

mais eficientes. Por exemplo, White (1948b, p. 2) escreveu: ‘O objetivo da administração pública é a utilização com 

máxima eficiência dos recursos colocados à disposição dos dirigentes e funcionários’. E Luther Gulik (1937b, p. 192) 

apontou no mesmo sentido: ‘Na ciência da administração, pública ou privada, o bem primordial é a eficiência’. A 

eficiência era, claramente, o objetivo e o critério da administração pública.” Diante do exposto e considerando as 

argumentações dos candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a 

questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Impactos sobre a configuração das 

organizações públicas e sobre os processos de gestão e, de acordo com Kanaane; Fiel Filho; Ferreira (2010), parte II – 

pessoas, processos e recursos públicos, capítulo 6 – gestão dos processos e a eficiência na gestão pública, item 6.8 – os 

processos nos serviços públicos, subitem 6.8.2 – resultados dos processos nos serviços públicos, página 151, “A avaliação dos 

resultados dos processos inclui a análise da tendência e o nível atual de desempenho que pode ser comparado com  o 

desempenho de outras organizações. Segue abaixo a relação de resultados de alguns processos que podem ser 

acompanhados para uma boa gestão: - resultados relativos aos cidadãos-usuários, incluindo os resultados referentes à 

imagem da organização e à satisfação do cidadão; - resultados referentes à sociedade, incluindo a atuação 

socioambiental, ética, controle social e políticas públicas; resultados orçamentários e financeiros, incluindo os relativos à 

estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade, quando aplicável; - resultados relativos às pessoas, incluindo os referentes ao sistema 

de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida; - resultados relativos aos processos de suprimento (MEGP, 

2008).” Diante do exposto que deixa evidenciado que os resultados relativos aos cidadãos-usuários são diferentes dos resultados 

referentes à sociedade e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa A como 

única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Excelência nos serviços públicos e, 

de acordo com Matias-Pereira (2012), anexo 5 – quadro-síntese: regras para planejar melhorias nos serviços públicos, páginas 

281 e 282, “Os estudos feitos pelo Canadian Centre for Management Development (CCMD), citados por Blythe e Marson 

(1999), revelam aspectos relevantes que devem constar no planejamento de organizações voltadas para o cidadão-

usuário. Veja a seguir o quadro-síntese. As organizações públicas devem: 1. Conhecer bem os usuários dos seus serviços. 2. 

Realizar pesquisas, buscando novas experiências. 3. Procurar ter apoio político para os seus projetos. 4. Ter uma liderança 
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interna forte. 5. Buscar avaliações (feedbacks) de usuários e servidores. 6. Comunicar suas iniciativas aos servidores e aos 

usuários. 7. Estabelecer estratégias que traduzam claramente as propostas dessas iniciativas, tanto quanto as linhas precisas para 

a implementação e avaliação. 8. Reunir uma equipe responsável direta e integralmente por essa iniciativa. 9. Assegurar que 

recursos suficientes serão alocados a essa iniciativa. 10. Capacitar servidores e gerentes com o foco no cidadão. 11. Buscar 

melhorias contínuas e permanentes, com o desempenho medido sobre o tempo. 12. Desenhar e implementar as mudanças de 

acordo com o tipo de organização, programa e trabalho realizado. 13. Buscar mudanças simples, menos custosas e demoradas. 

14. Identificar e diluir as eventuais resistências à mudança explicando o projeto, motivando os servidores e mostrando a melhora 

no desempenho. 15. Administrar interesses divergentes por meio de um processo de negociação, trocas e acordos. 16. Esperar 

um progresso de mudança sempre mais lento e pausado em função das resistências e dos conflitos.” Diante do exposto que deixa 

evidenciado a importância do apoio político para os projetos das organizações públicas e considerando as argumentações dos 

candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Gestão de resultados na produção de 

serviços públicos e, de acordo com Matias-Pereira (2012), parte II – planejamento e gestão estratégica, capítulo 10 – 

planejamento estratégico: uma visão do setor público no Brasil, item gestão estratégica orientada para resultados, páginas 155 e 

156, “no debate sobre a adoção de novos modelos de gestão pública, observa-se que a nova gerência pública (New Public 

Management), tem procurado transladar a cultura de gestão orientada paras os resultados nas organizações do setor público 

mediante a implementação de algumas reformas estruturais na gestão. (...) Veja, na figura apresentada a seguir, a sequência de 

eventos necessários para uma gestão orientada para resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marias-Pereira (2010c) 
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Indicadores de desempenho – Os indicadores (de desempenho) se apresentam como referências para permitir que o 

sistema de gestão possa controlar e identificar as necessidades e melhorar o desempenho da organização”. Os próprios 

argumentos dos candidatos, em seus recursos e pós-recursos, trazem os indicadores de desempenho como uma etapa, senão 

vejamos o que afirma um deles ao citar Stoner e Freeman (1999). “O processo de controle é composto por quatro etapas: (1) 

estabelecimento de padrões desejados, que estabelece qual é o resultado que a empresa espera obter; (2) monitoramento do 

desempenho, onde é observado o desempenho; (3) comparação do desempenho com os padrões desejados e se necessário é 

realizada a (4) ação corretiva.” Basta um pouco de reflexão para que fique claro que a primeira etapa mencionada refere-se, 

exatamente, aos indicadores de desempenho, isto é, padrões desejados e o resultado que a empresa espera obter são 

precisamente o que os indicadores de desempenho representam ou, ainda, como afirmam em seu recursos e pós-recursos, são 

referências, são parâmetros e são métricas. Além disso, o enunciado da questão solicitava que: Assinale a alternativa que indica a 

etapa da gestão de resultados nos serviços públicos que se apresenta como referência para permitir que o sistema de gestão 

possa controlar e identificar as necessidades e melhorar o desempenho da organização. Ou seja, exatamente a etapa que se 

apresenta como referência e esta somente pode ser entendida como os indicadores de desempenho. Diante do exposto que 

apresenta os indicadores de desempenho como etapa distinta dos demais, fica mantida a alternativa E como única resposta 

correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Centralização e descentralização e, de 

acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7 – estruturas organizacionais, capítulo 19 – centralização e descentralização, item 

19.3 – centralização e descentralização, página 377, “Centralização é a sistemática e consistente reserva de autoridade em pontos 

centrais da organização.” Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, que remetem à 

questão 54, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Funções, papéis e responsabilidade 

do administrador e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 1 – conceitos básicos, capítulo 1 – o administrador, item 1.1. 

o que se espera de um administrador, subitem 1.1.1. o papel básico e o perfil do administrador, página 3, “obtenção de 

resultados por meio de pessoas – a essência do papel do administrador é a obtenção de resultados por meio de terceiros, 

desempenho da equipe que ele supervisiona e coordena. Portanto, o administrador depende de terceiros para alcançar 

seus objetivos e os do seu grupo”. Quanto a não ter sido sugerida nenhuma bibliografia específica no Edital, isso indica que não 

há nenhuma restrição a qualquer autor. Por outro lado, como afirmam os candidatos em seus recursos, diversos e variados são os 

papéis do administrador, porém a questão solicitava que: Assinale a alternativa que apresenta a essência do papel do 

administrador. Com isso, embora muitos sejam os papéis desempenhados pelo administrador, a essência de seus papéis é a 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 

 

PARECERES DOS RECURSOS INDEFERIDOS – TARDE 
 

Página 11 de 31 

obtenção de resultados por meio das pessoas, que caracteriza, também, o que esperam os proprietários das empresas da ação de 

seus administradores. Diante do exposto, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estratégias de RH e, de acordo com 

Chiavenato (1999), parte I – os novos desafios da gestão de pessoas, capítulo 3 – planejamento estratégico da gestão de 

pessoas, Figura 3.10 – comparação de estratégias de RH com estratégias empresariais:  

Área estratégica 
de RH 

Estratégia conservadora e desensiva Estratégia prospective e ofensiva 

Fluxos de trabalho  Produção eficiente 

 Ênfase no controle 

 Descrições de cargos explícitas 

 Planejamento detalhado do cargo 

 Inovação 

 Flexibilidade 

 Classes amplas de cargos 

 Planejamento vago do cargo 

Admissão  Recrutamento interno 

 DRH decide sobre seleção 

 Ênfase nas qualificações técnicas 

 Processo formal de admissão e de 
socialização 

 Recrutamento externo 

 Gerente decide sobre seleção 

 Adequação da pessoa à cultura 

 Processo informal de admissão e de 
socialização 

Desligamentos de 
funcionários 

 Demissões voluntárias 

 Congelamento de admissões 

 Apoio continuado aos demitidos 

 Política de preferência à readmissão 

 Dispensas 

 Recrutamento quando necessário 

 Demitidos sem apoio 

 Nenhum tratamento preferencial 
 

Avaliação de 
desempenho 

 Padronização da avaliação 

 Avaliação como meio de controle 

 Foco estreito 

 Dependência exclusiva do superior 

 Avaliação ‘customizada’ 

 Avaliação como desenvolvimento 

 Avaliação multiproposital 

 Múltiplas entradas para avaliação 

Treinamento  Treinamento individual 

 Treinamento no cargo 

 Treinamento específico 

 Comparar habilidades 

 Treinamento em equipe 

 Treinamento externo 

 Treinamento genérico para 
flexibilidade 

 Construir habilidades 

Recompensas  Salário fixo 

 Salário baseado no cargo 

 Salário baseado na antiguidade 

 Decisões centralizadas sobre salário 

 Salário variável 

 Salário baseado no indivíduo 

 Salário baseado no desempenho 

 Decisões descentralizadas 
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Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que questionam o emprego da partícula 

ou no lugar de e, que não altera o sentido da questão, uma vez que a estratégia pode ser prospectiva, assim como ofensiva, e 

mesmo prospectiva e ofensiva que a resposta será a mesma, fica, portanto, mantida a alternativa A como única resposta correta e 

completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Treinamento e desenvolvimento de 

pessoal e, de acordo com Chiavenato (1999), parte V – desenvolvendo pessoas, capítulo 13 – desenvolvimento de pessoas e de 

organizações, página 322, “Desenvolvimento de pessoas – treinamento e desenvolvimento (T&D) estão na ordem do dia. (...) O 

desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e com a orientação para o futuro do que o 

treinamento. Por educação queremos significar sobretudo as atividades de desenvolvimento pessoal que estão 

relacionadas com os processos mais profundos de formação da personalidade e da melhoria da capacidade de 

compreender e interpretar o conhecimento, e menos a repartição de um conjunto de fatos e informações a respeito de 

habilidades motoras ou executoras. O desenvolvimento está mais focalizado no crescimento pessoal do empregado e visa à 

carreira futura e não apenas ao cargo atual. Todos os funcionários podem e devem se desenvolver. Na abordagem tradicional, o 

desenvolvimento gerencial era reservado apenas a uma pequena fatia do pessoal: apenas os níveis mais elevados. Com a 

redução de níveis hierárquicos e a formação de equipes de trabalho, os empregados passaram a ter maior participação nos 

objetivos de seus cargos e maior preocupação com a qualidade e com os clientes. Hoje, as organizações estão exigindo novas 

habilidades, conhecimentos e capacidades de todas as pessoas. E o desenvolvimento passou a envolver a totalidade dos 

funcionários”. No contexto da questão, o conceito de educação está intrinsecamente relacionado com o contexto do 

desenvolvimento pessoal, ou seja, o comando da questão solicita, como resposta, a alternativa que destaca a relação educação-

desenvolvimento de pessoas e tem a ver com a orientação para o futuro, conforme apresentado na alternativa C, mencionada nos 

argumentos dos candidatos em seus recursos e pós-recursos. No entanto, a alternativa C não confere o destaque à relação 

educação-desenvolvimento pessoal, ao afirmar que a orientação para o futuro faz parte das atividades de desenvolvimento 

pessoal, ao passo que a alternativa B afirma que a educação significa, sobretudo, as atividades de desenvolvimento pessoal, 

indicando que a educação se relaciona, de forma intensa, com o desenvolvimento pessoal. Quanto aos argumentos a respeito da 

questão “não estar de acordo a conceitos atuais e sim, a ultrapassados”, estes não procedem, mesmo porque o relacionamento 

dos conceitos de educação e desenvolvimento pessoal é contemporâneo e objeto de discussão nas organizações e no meio 

acadêmico, conferindo atualidade à matéria, conforme pode ser observado na citação a seguir de autores mencionados pelos 

candidatos em seus recursos e pós-recursos: “A diferença crítica entre os conceitos citados refere-se ao fato de que os programas 

de desenvolvimento são planejados e direcionados para o crescimento pessoal do empregado, sem manter relações estritas com 

o trabalho em determinada organização. Já a educação refere-se às oportunidades dadas pela organização ao indivíduo visando 

prepará-lo para ocupar cargos diferentes em um outro momento dentro da mesma organização. Por fim, se a educação é 

direcionada para atividades que serão desempenhadas em um futuro breve pelos funcionários de uma organização, 
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o treinamento prepara os indivíduos para melhorar o desempenho no cargo atual” (MENESES; ZERBINI; ABBAD, 2010). Ou seja, 

os conceitos utilizados na prova se relacionam ao tripé TD&E – treinamento, desenvolvimento e educação, muito presente e 

necessário nas organizações atuais. Diante do exposto, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a 

questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Cultura Organizacional e, de acordo 

com Lacombe; Heilborn (2008), parte 6 – comportamento organizacional, capítulo 18 – liderança e cultura organizacional, item 

18.2 – cultura organizacional, subitem 18.2.1 – conceituação, página 356, “A cultura está vinculada às políticas, pois estas 

orientam as ações e decisões, calcadas nos mesmos princípios que dão origem à cultura organizacional. Há três níveis em que 

atuam as culturas. 1. Primeiro nível: artefatos visíveis – comportamentos e criações. Dentro de uma visão ampla, a cultura é 

vista como os valores e expectativas comuns, da mesma forma que as histórias, lendas, rituais e cerimônias. (...) 2. Segundo 

nível: valores visíveis e conscientes. Correspondem às prioridades dadas ao desempenho na função; à capacidade de 

inovação; à lealdade; à hierarquia; às maneiras de resolver os conflitos e problemas; entre outros. (...) 3. Terceiro nível: 

Premissas básicas. Essas premissas dizem respeito ao que se pensa sobre a natureza humana; sobre a existência e as 

relações sobrenaturais; sobre o relacionamento com o ambiente; sobre a natureza das relações humanas e da intimidade entre 

as pessoas; da atividade humana, do trabalho e do divertimento; da realidade e da ética. Nas argumentações dos candidatos, tem-

se a afirmação acerca dos níveis de atuação das culturas organizacionais e, também, sobre o que não são os níveis. No entanto, a 

questão solicita para que se assinale a alternativa que apresenta, nesta ordem – artefatos visíveis, valores visíveis e conscientes e 

premissas básicas -, como se manifestam esses níveis de cultura organizacional, e não especificamente como são. Como pode se 

depreender da citação acima, o nível artefatos visíveis se manifesta com expectativas comuns; o nível valores visíveis e 

conscientes se manifesta com capacidade de inovação; por fim, o nível premissas básicas se manifesta com relações 

sobrenaturais. Diante do exposto, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Mudança organizacional e, de acordo 

com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7 – estruturas organizacionais, capítulo 21 – mudanças organizacionais e a organização 

como sistema aberto, item 21.1 – mudanças, subitem 21.1.2 – a mudança de uma ordem estabelecida, página 422, “O Quadro 

21.2 traz oito passos indispensáveis para conseguir uma mudança na organização. Quadro 21.2 – oito passos para transformar 

sua organização: 1. Estabelecer um sentido de urgência. 2. Formar uma coalizão poderosa para liderar o processo. 3. Criar uma 

visão. 4. Comunicar a visão. 5. Delegar poderes para agirem na direção da visão. 6. Planejar e criar ganhos de curto prazo. 7. 

Consolidar as melhorias e produzir mais mudanças. 8. Institucionalizar novas abordagens.” Diante do exposto e considerando as 
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argumentações dos candidatos em seus recursos que não abordam o que o enunciado da questão solicita, fica mantida a 

alternativa C como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 62 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Sistema de Informações Gerenciais e, 

de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 8 – a tomada de decisões, capítulo 22 – a tomada de decisões, item 22.4 – a 

informação, subitem 22.4.3 – sistemas de informações gerenciais, páginas 450 e 451, “O que caracteriza, na empresa, um sistema 

de informações gerenciais, denominado SIG, não é o fato de se dispor de um conjunto de informações arrumadas de forma 

inteligível, mas sim sua integração, consistência, processamento e comunicação, incluindo a forma de apresentação e o acesso 

dos administradores ao sistema, bem como a sua eficácia e utilidade gerencial para ações e providências administrativas em 

tempo hábil.” Diante do exposto, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto 

recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - BIBLIOTECONOMIA  

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que há somente uma alternativa correta, a letra D, as demais alternativas estão incorretas.  As alternativas C e E 

estão postadas em ordem diferente uma da outra, ressaltando, dessa forma, as suas diferenças, não havendo motivo para 

invalidar a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as fontes primárias contêm os trabalhos originais com conhecimento original e publicado pela primeira vez 

pelos autores, sendo as teses universitárias, livros, relatórios técnicos, artigos em revistas científicas, anais de congressos, 

conforme Pizzani et al (2012, p.57). Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a Disseminação Seletiva da Informação é um Serviço que divulga ao usuário os documentos atuais e 

pertinentes à sua área de atuação, com base em um "perfil" preestabelecido. Não se considera, para a resposta correta, a questão 

da obsolescência da informação vs. obsolescência do conteúdo. (SAMPAIO; MORESCHI, 1990, p. 40). Portanto recurso 

indeferido. 
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o conceito básico de condições ambientais está bastante claro no enunciado da questão e se trata de uma 

característica física ou química do ambiente, não sendo consumido ou esgotado pela atividade dos organismos. No caso da 

umidade, objeto do recurso, há clareza no fato e ela ser característica de cada ambiente, por exemplo, ambientes secos, 

ambientes úmidos etc, não sendo esta esgotada pela atividade dos organismos. A umidade pode oscilar de acordo com as 

variações do ambiente, diferente da água, que é um recurso que pode ser esgotado pelos organismos. Sendo assim, umidade é 

diferente de água: Umidade é uma condição, água é um recurso. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, se as subpopulações de diferentes fragmentos estiverem suficientemente conectadas, a chance de 

sobrevivência pode ser maior que uma população restrita a um único fragmento, por isso a alternativa correta é a letra C.  

Em relação à teoria ecológica utilizada, a banca tem a esclarecer que o tema da questão tem como base a aplicação do conceito 

de metapopulações à Biologia da Conservação, o qual estava explicitado no conteúdo programático do edital do concurso com o 

tema: Fragmentação de ecossistemas, controle biológico, bioindicação, biodiversidade. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão está elaborada da forma correta, pois solicita para determinar o valor da depreciação mensal, 

conforme demostrado a seguir: “Considerando as seguintes informações: Valor do Bem R$ 60.000,00; vida útil 5 anos; valor 

residual 20%, é correto afirmar que o valor da depreciação mensal em um determinado período será:”, não havendo motivos 

para o enunciado não ter sido compreendido ou ser julgado confuso. 

Ademais, para conhecimento, apresenta-se, a seguir, a fundamentação da resposta:  

A depreciação do imobilizado deve ser calculada com base na vida útil do bem. 

Valor residual é o valor estimado que a entidade obtivesse com a venda do ativo ao fim da sua vida útil. 

Assim, sendo o valor do Bem R$ 60.000,00; vida útil 5 anos; valor residual 20%  

DEPRECIAÇÃO= VALOR DO BEM (-) VALOR RESIDUAL/VIDA ÚTIL EM MESES 

DEPRECIAÇÃO=( R$ 60.000,00 (-) (20%X R$ 60.000,00))/ (5 ANOS X 12 MESES) 

DEPRECIAÇÃO= (R$ 60.000,00 (-) R$ 12.000,00)/60 MESES 

DEPRECIAÇÃO = R$ 48.000,00/ 60 MESES 
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DEPRECIAÇÃO = R$ 800,00 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, conforme o CFC, em essência, a empresa está tomando um empréstimo e oferecendo a duplicata como 

garantia. O valor recebido pelo adiantamento (empréstimo) deve ser contabilizado como passivo circulante ou não circulante, 

pelo valor líquido dos encargos cobrados pelo banco.  Os encargos cobrados pelo banco devem ser reconhecidos como despesa 

financeira, na demonstração do resultado, pelo prazo do desconto da duplicata, utilizada a metodologia de taxa de juros efetiva. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, segundo Meirelles (2016), controle prévio é o que antecede a conclusão ou operatividade do ato para 

verificar a regularidade como requisito para sua eficácia, por exemplo, a liquidação da despesa para oportuno pagamento. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que todas as alternativas seriam consideradas válidas para dispensa, porém, o que torna a alternativa a ser 

assinalada como exceção é que, onde consta modalidade concorrência, deveria constar modalidade convite: Obras e serviços de 

engenharia de até 10% do limite previsto para a execução dessa atividade na modalidade concorrência convite. Portanto recurso 

indeferido. 

QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o tema tratado está especificamente dentro do subtema “fases”, conforme Conteúdo Programático 

divulgado: Licitações (noções básicas, conceitos, objetivos, princípios, fases, modalidades, tipos, dispensa, inexigibilidade),  

sendo uma destas fases a publicação, conforme a seguir: O processo licitatório é composto de vários procedimento que devem ser 

efetuados com base nos princípios constitucionais definidos no art. 37 da Constituição Federal, que são: Legalidade, 

Impessoalidade, Proporcionalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, com o intuito de proporcionar a administração a 

aquisição, à venda ou a prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível e 

isonomia aos membros da sociedade. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as Receitas Patrimoniais são origens que se compõem de rendas provenientes da utilização de bens 

pertencentes ao Estado, como aluguéis, arrendamentos, foro, laudêmios, juros, participações e dividendos. Já as vendas de 

ações são tratadas como RECEITA DE CAPITAL e ALIENAÇÃO DE BENS, dessa maneira não se trata de uma Receita 

Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - DIREITO  

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o item III, da questão 45, NÃO está correto. O conceito trata, evidentemente, de atos administrativos 

ordinatórios e não negociais. Quando se menciona “disciplinar o funcionamento da Administração” e “conduta funcional de seus 

agentes”, não deixa dúvidas quanto a tratar dos atos administrativos ordinatórios que disciplinam o âmbito interno da 

Administração Pública e alcançam tão somente os servidores vinculados ao ato expedido, como fundamento do poder hierárquico, 

sem produzir efeitos aos particulares. Além disso, quando refere “seus agentes”, remete aos agentes da Administração, antes 

citada. Por outro lado, como o próprio conceito citado no recurso interposto apresenta, os atos negociais atingem particulares, os 

quais participam da concretização do negócio jurídico autorizado pelo ato administrativo negocial, nas condições apresentadas 

pela Administração Pública, produzindo, assim, efeitos para a Administração Pública e para os particulares. 

Segundo Prof. Hely Lopes Meirelles, são: 

ATOS ORINATÓRIOS: Atos administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a 

conduta funcional de seus agentes. São provimentos, determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores 

públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas atribuições. 

Tais atos emanam do poder hierárquico, razão pela qual podem ser expedidos por qualquer chefe de serviço aos seus 

subordinados, desde que o faça nos limites de sua competência. 

ATOS NEGOCIAIS: Além dos atos administrativos normativos e ordinatórios, isto é, daqueles que encerram um mandamento geral 

ou um provimento especial da Administração, outros são praticados contendo uma declaração de vontade do Poder Público 

coincidente com a pretensão do particular, visando à concretização de negócios jurídicos públicos ou à atribuição de certos direitos 

ou vantagens ao interessado. 

Conclui-se, pois, que, para estar correto o item III, da questão 45, deveria estar assim redigido: “Os atos administrativos 

ordinatórios são aqueles que visam disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes”. Portanto 

recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o CAPÍTULO II – Dos Atos de Improbidade Administrativa é subdividido em Seções, sendo que a Seção I trata 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito; a Seção II trata Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário; a Seção II-A trata Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de 

Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário; e, por fim, a Seção III trata Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública. 

O enunciado da Questão 47 aborda tão somente os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

administração pública, constantes, portanto, na Seção III, disciplinados pelo art. 11 e seus incisos, dentre os quais está a 

alternativa correta.  

Quanto ao inciso referido no recurso – VII –, apesar de não citado o artigo, é possível verificar que compõe o artigo 9º, constante 

na Seção I, que trata dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito. Não se enquadra, por 

conseguinte, no enunciado da questão.  

Sendo assim, segundo redação do artigo 11 da Lei Federal nº. 8.429/1992, somente a disposição da alternativa "a” constitui 

exemplo de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. As demais 

alternativas enquadram-se nas hipóteses dos artigos 9º e 10º, das demais Seções, do Capítulo II, do mesmo diploma legal. 

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o fato de o Edital de um determinado concurso prever que somente candidatos com 18 anos ou mais sejam 

nomeados, não impede que haja outro concurso em que não se tenha a referida disposição. É importante lembrar que o Edital é o 

ato oficial que regulamenta cada concurso público, não sendo, portanto, lei aplicável a todos os concursos. 

A seu turno, o artigo 5º do Código Civil Brasileiro tem a seguinte redação: Art. 5º. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 

quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação 

judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 

dezesseis anos completos tenha economia própria. 

Sendo assim, o Edital de determinado concurso que impeça a nomeação de menores de 18 anos, por si, não revoga a disposição 
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legal, apenas regulamenta as regras para aquele concurso público específico. 

Nesse sentido, vale destacar a Súmula 683, do STF, que regula a limitação da idade em concursos públicos, quando possa ser 

justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.  

Integra da Súmula 683, do STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da 

Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.  

Consequentemente, das alternativas apresentadas, somente o exercício de emprego público efetivo está previsto no parágrafo 

único do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, que trata das possibilidades de cessão da incapacidade relativa antes de atingir os 18 

anos, estando correta, desse modo, a questão e a alternativa constante no gabarito preliminar. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que os artigos 151, 158, 157 e 145 do Código Civil Brasileiro demonstram que as assertivas “a”, “b”, “c” e “e”, 

respectivamente, estão incorretas.  

Por outro lado, o artigo 138, do Código Civil Brasileiro, prevê que o erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao 

objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 

O ponto levantado no recurso não aborda qualquer tipo de revogação tácita ou expressa do art. 157, do Código Civil , tampouco 

dos requisitos subjetivos da inexperiência ou necessidade para caracterização da lesão passível de anulação. Trata, tão somente, 

de interpretação doutrinária que, RELATIVIZA, mas não suplanta os requisitos da inexperiência ou da necessidade previstos no 

diploma que fundamenta o erro da alternativa C e, ainda assim, condiciona tal relativização a manifesta desproporção da 

prestação. 

O Enunciado citado no recurso (410, da V Jornada de Direito Civil), de forma alguma, dispensa o elemento experiência, mas, tão 

somente, esclarece que a inexperiência para fins de caracterização da lesão, passível de anulação, deve ser específica ao tipo de 

negócio realizado. Vejamos o que diz o Enunciado e a sua Justificativa: 

Art. 157  

Autor: Adriano Marteleto Godinho 

Enunciado: A inexperiência a que se refere o art. 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em 

relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos 

costumeiramente, não tenha o hábito de celebrar especificamente a modalidade negocial em causa. 

Justificativa: De acordo com os termos do art. 157 do Código Civil, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. A precisa 

conceituação dos elementos subjetivos que caracterizam o vício da lesão origina dúvidas intrincadas. Quanto à inexperiência, cabe 

entender que ela reflete ora a ausência de conhecimento das coisas da vida em geral, ora a falta de discernimento necessário para 

a prática de um determinado contrato. A inexperiência pode configurar-se, assim, tanto em relação ao sujeito completamente 

imaturo ou inculto, quanto em casos mais específicos, como se dá quando uma pessoa celebra uma modalidade negocial a cuja 

prática não esteja habituada. Por isso, até mesmo um indivíduo de distinto saber, diante de certas circunstâncias, pode ser 
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considerado inexperiente para o efeito da lei. Deve-se averiguar as especificidades características do contrato realizado e levar em 

consideração as condições psíquicas do agente, para que caiba identificar a sua vivência ou conhecimento acerca das 

circunstâncias fáticas em que se insere, e, consequentemente, apurar se cabe ou não o considerar inexperiente para fins da 

caracterização do vício da lesão. 

Ora, resta evidente e indene de dúvidas que em nenhum caso, segundo o Enunciado, os requisitos subjetivos da inexperiência ou 

da necessidade estão dispensados. Sendo assim, tem-se que a alternativa C está, sim, incorreta e, conseguintemente, a questão 

55 está correta, não havendo motivos para ser anulada. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o gabarito está em pleno acordo com o que prevê a Lei 9.307/96, especialmente no Art. 18, in verbis: 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder 

Judiciário. 

No que tange ao CPC/2015, tem-se de forma expressa a condição de título executivo judicial da sentença arbitral, 

independentemente de homologação judicial, conforme previsão do Art. 515, VII, do CPC, in verbis: 

Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer 

ou de entregar coisa; 

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular 

ou universal; 

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; 

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

VII - a sentença arbitral; 

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; 

X - (VETADO). 

Como visto, a única exigência de homologação judicial é no que se refere à sentença estrangeira. 

Lado outro, no que tange ao Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, tem-se que não há qualquer violação ao 

mesmo quando se fala em Arbitragem e em desnecessidade de homologação judicial para validade da sentença arbitral. Isto 

porque, primeiramente, as partes têm a opção de participar da arbitragem, ou não. Em segundo lugar, a arbitragem somente pode 

ser uma opção quando se estiver falando em direitos patrimoniais disponíveis. Nesse sentido a esclarecedora lição de Nelson Ney 

Jr. e Rosa Maria Nery. Vejamos:  

"A arbitragem não ofende os princípios constitucionais da inafastabilidade do controle jurisdicional, nem do juiz natural. A Lei de 
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Arbitragem deixa a cargo das partes a escolha, isto é, se querem ver sua lide julgada por juiz estatal ou por juiz privado. Seria 

inconstitucional a Lei de Arbitragem se estipulasse arbitragem compulsória, excluindo do exame, pelo poder Judiciário, a ameaça 

ou lesão a direito. Não fere o juiz natural, pois as partes já estabelecem, previamente, como será julgada eventual lide existente 

entre elas. O requisito da pré-constituição na forma da lei, caracterizador do princípio do juiz natural, está presente no juízo 

arbitral." 

No mesmo sentido, Arnoldo Wald, citando trecho do Parecer n.8.062/GB, proferido pelo então Procurador-Geral da República, 

Geraldo Brindeiro, que faz referência ao entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, sobre a matéria: 

“Penso ainda que a Lei 9.307/96 guarda completa harmonia com as garantias e direitos assegurados pela CF, especialmente com 

o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, inscrito no art. 5º , XXXV. Essa norma constitucional assegura a todos o 

acesso à justiça nas hipóteses de lesão ou ameaça a direito, que pode se concretizar através do ajuizamento de ação judicia l. Isto 

não significa, contudo, que as pessoas físicas ou jurídicas estão obrigadas a ingressar em juízo toda vez que seus direitos 

subjetivos são afrontados por outrem, pois o princípio garante o direito de ação, não o impõe. O direito de ação, à luz do princípio 

da autonomia das vontades, representa uma faculdade inerente à própria personalidade’ (Cândido Rangel), não um dever. O que o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional estabelece é que: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a Direito’. Não estabelece que as partes interessadas não excluirão da apreciação judicial suas questões ou conflitos. 

Não determina que os interessados deverão sempre levar ao Judiciário suas demandas.” 

Sendo assim, está correta a Questão 57 ao indicar como única alternativa correta a letra “c”, que está em consonância com o que 

dispõe o artigo 16 do Código de Processo Civil Brasileiro: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o 

território nacional, nos termos das suas disposições. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICA 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a compactação pode ser quantificada a partir da avaliação de processos, como a infiltração, a condutividade 

hidráulica e a difusão dos gases. Embora diferentes parâmetros possam ser utilizados para quantificar a compactação do solo, o 

mais usado, na prática, é a resistência mecânica à penetração, pois é complicado relacionar a densidade do solo com o 

crescimento vegetal, uma vez que valores de densidade variam de solo para solo, principalmente, em função de sua textura. Solos 

arenosos, por exemplo, apresentam valores de densidade naturalmente mais elevados em relação a solos argilosos. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que plantas daninhas são plantas com características específicas que facilitam sua sobrevivência e dispersão, 

desenvolvem-se onde não são desejadas, causam mais danos que benefícios, sendo indesejáveis por ocupar espaço destinado a 
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outras atividades e dominar todas as artes de sobrevivência, exceto a de crescerem em fileiras, não exigindo nenhuma exigência, 

além da mínima necessária a todas as espécies vegetais. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a definição apresentada é a aceita pela comunidade científica e editada no livro fisiologia de plantas, em 2012. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a referência bibliográfica utilizada se direciona para os estados da Bahia e Sergipe, além de o exercício ser 

prático e não teórico, habilidade essencial para um engenheiro. Em seus cálculos, faltou apenas corrigir pelo prnt. Portanto recurso 

indeferido. 

QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a escrita está de acordo com Galli, F. Manual de Fitopatologia. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 59 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o período vegetativo (estádios v2 a v12), principalmente para fertilização e formação de toda a estrutura 

produtiva, tem início na floração e enchimento dos grãos. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com a Lei 11.326, de julho de 2006, cinco características devem ser comtempladas, 

concomitantemente, sendo elas: I - máximo 4 módulos fiscais; II – mão de obra predominante familiar; III – renda 50% no mínimo 

do empreendimento rural; IV – morar próximo para dirigir seu empreendimento; e V – no máximo renda de r$ 360.000,00 por ano. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 62 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Controle social na venda direta ao 

consumidor de produtos orgânicos sem certificação. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília: 

MAPA/ACS, o produtor poderá realizar apenas vendas diretas e não em supermercados. Portanto recurso indeferido.  
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA CIVIL 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que Mattos (2010, pg. 79) define RUP (Razão Unitária de Produção) como o inverso da PRODUTIVIDADE, que 

corresponde à quantidade de unidades produzida em um intervalo de tempo específico. A RUP é equivalente ao índice de 

incidência de cada insumo na execução de uma unidade do serviço, expressa como unidade de tempo por unidade de trabalho 

(h/kg, h/m², dia/m³). O autor acrescenta, ainda, que quanto menor a RUP, maior a produtividade; quanto maior a RUP, menor a 

produtividade. A palavra “usual’ na alternativa correta dá sentido ao “emprego usual” desse termo na engenharia civil. Portanto 

recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que O Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006, pg. 80) define Velocidade Diretriz ou Velocidade de Projeto 

como a velocidade selecionada para fins de projeto, da qual se derivam os valores mínimos de determinadas características físicas 

diretamente vinculadas à operação e ao movimento dos veículos. A questão 55 está correlacionada, consoante ao conteúdo 

programático específico, aos itens “Transportes” e “Noções complementares: de irrigação e drenagem, de hidráulica, de 

hidrologia e solos, sistema viário, dimensionamento de pavimentos, legislação e engenharia legal, licitações e contratos para 

obras de engenharia civil, segurança do trabalho, vistoria e elaboração de pareceres e conhecimentos de legislações sobre 

licitações (Lei n. 9433/2005)”. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA ELÉTRICA 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a potência aparente total não é o resultado da soma algébrica das potências aparentes individuais, uma vez 

que estas são vetores com ângulos diferentes. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a unidade kHz é múltipla da unidade Hz. A exemplo do ponto B, cuja frequência é de 2kHz na alternativa 

correta, na figura equivale a 2000 Hz. Portanto recurso indeferido. 
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista o tópico 5.6 da NR5 no qual consta que “A CIPA será composta de representantes do empregador e dos 

empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos 

normativos para setores econômicos específicos”.  

Dessa forma, a quantidade de membros, informada no Quadro em anexo da referida norma, expressa a quantidade de suplentes e 

efetivos que cada um dos representantes deve possuir, confirmando que a questão possui apenas uma alternativa correta. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão está de acordo com o conteúdo programático previsto em edital “Normas Regulamentadoras (NRs) 

1 a 36 (com seus respectivos Decretos e Anexos). Consolidações das Leis de Trabalho – CLT”. Dessa forma, é correto 

afirmar que: “CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943, Art. 198 - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que 

um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. 

(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)”.  Apesar da NR 17 não estabelecer um peso específico: “17.2.2. Não deverá ser 

exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou 

sua segurança”, a CLT limita o peso máximo admissível. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a tradução de FMEA apresentada no glossário da NR 20, conforme segue: 

Metodologias de análises de risco - Constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que, aplicados a operações que envolvam 

processo ou processamento, identificam os cenários hipotéticos de ocorrências indesejadas (acidentes), as possibilidades de 

danos, efeitos e consequências.  

Exemplos de algumas metodologias:  

a) Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR);  

b) ″What-if (E SE)″;  

c) Análise de Riscos e Operabilidade (HAZOP);  

d) Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA/FMECA);  

e) Análise por Árvore de Falhas (AAF);  

f) Análise por Árvore de Eventos (AAE);  
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g) Análise Quantitativa de Riscos (AQR). 

Diante do exposto, observa-se que a questão está correta da forma como foi apresentada em prova. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão teve como objetivo identificar se o candidato sabia a diferença entre doença profissional e doença 

do trabalho. Conforme apresentado no Art.20 da Lei de Benefícios da Previdência Social – Lei 8213/91, em que consta: 

“LBPS - Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 

e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.” 

As doenças do trabalho são listadas conforme o Decreto Regulamentar nº 12/80, de 8 de Maio. 

Dessa forma, a questão encontra-se correta e será mantida. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 62 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a N15 – Anexo 1: “6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de 

diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações: C1/T1 + 

C2/T2 + C3/T3 ____________________ + Cn/Tn” Dessa forma, temos:  

Tempo permanência/ Tempo de estabelecido em norma: 

Logo, 0 + 3/4 = 0,75 

Sendo assim, a questão apresenta apenas uma alternativa correta, a indicada em gabarito. Portanto recurso indeferido. 

 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA MECÂNICA 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa “(E) A tenacidade corresponde a capacidade do material deforma-se plasticamente e a resiliência 

é a capacidade de um material absorver energia quando deformado elasticamente.” está de acordo com a bibliografia Chiaverini, 

V. (1986). Tecnologia Mecanica. Volume I, página 113, e definição que esta apresenta sobre os dois conceitos, tenacidade e 

resiliência, como observa-se a seguir: “Define-se resiliência como a capacidade de um metal absorver energia quando deformado 
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elasticamente...” “Tenacidade corresponde a capacidade de o material deformar-se plasticamente...” 

 

 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, além das dimensões presentes no enunciado da questão, houve também a inclusão de uma figura onde as 

dimensões da viga são proporcionais ao enunciado, não causando, assim, falha grave à interpretação das unidades ou à 

conclusão do exercício proposto. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a existência de alguns conhecimentos de estatística aplicada à engenharia, vejamos o enunciado da alternativa 

 

(B)  

 

 

 

Não há a necessidade de se executar nenhuma conta para solucionar a questão, e sim apenas conhecer o seguinte princípio: que 

a área abaixo da curva entre -1 σ e +1 σ é maior em curvas onde a variabilidade é menor, causando uma probabilidade maior de 

encontrar valores entre -1 σ e +1 σ.  Ademais, para sanar qualquer dúvida, podemos executar o seguinte memorial de cálculo para 

distribuição normal padronizada, em que tenhamos a primeira curva onde o desvio padrão vale 2:  
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Onde: 

 Z – Fator padronizado; 

 X – Valor almejado (-1 σ e +1 σ => +9 e +11) 

𝜇 – Media do processo;  

𝜎 – Desvio padrão do processo;  

 

Temos, assim, para a primeira curva que apresenta desvio padrão valendo 2, o fator padronizado Z, que é igual a  

 

Sendo que, para fatores de 0,5, a área abaixo da curva corresponde a 19,146%, como a curva é simétrica, característica da 

distribuição normal, a probabilidade de encontrar valores entre -1 σ e +1 σ é a soma de 19,146 + 19,146, sendo assim 38,292 %.  

Para a curva, onde o desvio padrão é 4, a mesma conta pode ser executada: 

 

Sendo que, para fatores padronizados valendo 0,25, a área abaixo da curva corresponde a 9,871 %, como a curva é simétrica, 

caraterística da distribuição normal, a probabilidade de encontrar valores entre -1 σ e +1 σ é a soma de 9,871+ 9,871, sendo assim 

19,742 %. 

Com isso, estabelece-se que a alternativa é verdadeira e não falsa. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIA 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que “humanizar é o processo pelo qual todo ser humano passa para se apropriar das formas humanas de 

comunicação, para adquirir e desenvolver os sistemas simbólicos, para aprender a utilizar os instrumentos culturais necessários 

para as práticas mais comuns da vida cotidiana até para a invenção de novos instrumentos, para se apropriar do conhecimento 

historicamente constituído e das técnicas para a criação nas artes e criação nas ciências. Processo de humanização implica, 

igualmente, em desenvolver os movimentos do corpo para a realização de ações complexas como as necessárias para a 

preservação da saúde, para as práticas culturais, para realizar os vários sistemas de registro, como o desenho e a escrita. A 

humanização se refere, assim, ao desenvolvimento cultural da espécie. O desenvolvimento cultural é função do momento histórico 

pelo qual passa a humanidade e do quanto cada país participa do acervo de cultura, tecnologia, ciências e bens disponíveis a um 

momento dado. Dentro de um mesmo país, a participação é definida também em termos de classes sociais, etnias, gênero e 

diversidade biológica”, assim como posto por Lima (2007). Portanto recurso indeferido.  
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QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para Abramo (2005), por exemplo, a ideia de condição juvenil remete, primeiramente, a uma etapa do ciclo de 

vida que tem um caráter de transição entre a infância e a vida adulta. Uma vez que a determinação das diversas fases da vida é 

cultural e histórica, salienta-se que a noção de juventude é parte da modernidade ocidental, ganhando distintas facetas a cada 

nova etapa desta era. A juventude teria nascido da necessidade de um tempo de preparação dos indivíduos para a realização das 

complexas tarefas de produção que caracterizam a modernidade. Essa preparação seria de responsabilidade de uma instituição 

específica, a escola, e, nessa fase, os indivíduos estariam livres da obrigação de trabalhar”. Assim, de acordo com essa literatura 

sobre juventude, seria a consolidação da escola como uma instituição de abrangência universal que daria sentido ao surgimento 

dessa categoria: “o isolamento de crianças e jovens permitiu a esses um contato maior entre si e o estabelecimento de redes de 

sociabilidade juvenis e infantis específicas, que passaram a ter a escola como referência” (Pereira 2010: 11). Através da escola é 

que se construiria o processo de “socialização juvenil” (Dayrell 2007), isto é, de constituição de um grupo social particular, com 

uma cultura e valores próprios”. Como o autor aponta, a escola não é o único meio, mas nela se constitui um grupo social 

particular, corroborando o que está posto na assertiva III. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para Abramo (2005), por exemplo, a ideia de condição juvenil remete, primeiramente, a uma etapa do ciclo de 

vida que “[...]  em uma perspectiva de grave crise mundial e diante do cenário em que bens, serviços e capitais estão integrados 

globalmente, em contraposição à autonomia política dos governos nacionais, o que esperar do ordenamento jurídico positivo? No 

dizer de José Eduardo Faria: Conceitos tradicionais como os de “bem comum”, de “interesses gerais e universais” e de “fim social” 

das leis já não conseguem mais exercer o papel de “princípios totalizadores” destinados a articular, integrar e harmonizar 

interesses específicos em comunidades pluralistas, mas socialmente divididas. Por causa de seu forte potencial comunicativo e 

persuasivo, esses conceitos podem até continuar sendo preservados, simbólica e retoricamente, nos textos legais, sobrevivendo 

assim aos avassaladores processos de flexibilização, desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização atualmente 

em curso.” (FARIA, 2008, p. 67). Na medida em que a instituição estatal passa a representar, inesperadamente, a solução, deve-se 

construir e fortalecer novas alianças sociais que reorientem as políticas governamentais de geração e proteção de emprego e 

renda, concedendo não apenas iguais oportunidades, mas iguais condições, principalmente diante do anacronismo das atuais 

formas de controle e gestão do Estado-nação, o que termina levando à perda da centralidade e exclusividade do ordenamento 

jurídico estatal (FARIA, 2008, p. 66), pois o verdadeiro estado democrático deve ter como objetivos a socialização da política e do 

poder. Do ponto de vista trabalhista, a terceirização (ou subcontratação em cascata) ocasionou a desestruturação da ordem 

sindical, na medida em que o procedimento patronal possibilitou inegável acúmulo e concentração econômica, dificultando a 

organização coletiva, além das próprias ações reivindicatórias nos locais de trabalho, o que, portanto, configura um dos principais 

fatores desencadeadores da crise na sociedade do trabalho e que se agrava a cada crise cíclica da ordem capitalista”. Assim posto 
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e conforme autor mencionado, a alternativa C está correta. Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o tema abordado pela questão consta do conteúdo programático apresentado no edital do concurso o tópico 

“Plano de desenvolvimento institucional”. Vale lembrar, para quem não tem familiaridade com esse documento, que o referido 

plano de desenvolvimento institucional estabelece metas para um determinado período e o que está em vigor atualmente é de 

2017- 2021. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o critério de avaliação “é um princípio utilizado para julgar, apreciar e comparar. De um lado, existe o referido, 

ligado aos dados recolhidos que constituem o objeto de avaliação; do outro lado, há lugar para o referente, ou seja, o conjunto de 

parâmetros que são tidos como ideais de comparação do referido. … O critério é, por isso, uma forma de reunir dados, de ju lgá-

los, de atribuir-lhes um juízo de valor e de comunicá-los aos interessados. … No percurso de avaliação dos alunos, os critérios são 

referenciais comuns que exigem a partilha de ideias e práticas de prossecução de objetivos de aprendizagem e o domínio de 

competências pelos alunos.” (J. A. Pacheco – 2002). Vale ressaltar que a questão tem como objetivo refletir sobre os processos e 

critérios da avaliação, e não a função da avaliação. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 57 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com Rossi (1981), “a pedagogia do trabalho é caracterizada como aquela que associa trabalho e 

educação em um processo integrado, contribuindo para a efetiva substituição de um sistema baseado na valorização do capital e 

da propriedade por outro baseado na valorização do trabalho e do trabalhador. E a pedagogia do trabalho está, segundo o autor, 

intimamente relacionada à constituição do proletariado como classe social, devendo ser entendida como uma alternativa crítica às 

abordagens tradicionais das relações entre trabalho e educação não apenas por evidenciar que a "pedagogia tradicional" exclui 

qualquer referência ao trabalho na educação - através da completa separação entre educação e vida - mas também por rechaçar 

as propostas modernizadoras e liberais da vocacionalização ou profissionalização da educação. Nesse sentido, a educação seria 

colocada como parte da luta política pelo controle da sociedade por parte da classe trabalhadora (seria, enfim, uma contra-

educação trabalhadora); "é a alternativa da classe trabalhadora à educação classista da burguesia, instrumento de sua 

hegemonia" (p. 18). Dessa forma, apenas a alternativa “C” é correta. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 60 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que apresenta o que está posto por Rios (2001) a respeito de “DIMENSÕES DE COMPETÊNCIA - Uma definição 
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de competência apresenta uma totalidade, ou seja, uma pluralidade de propriedades (conjunto de qualidades de caráter positivo) 

mostrando suas dimensões: Técnica, Política, Ética, Estética e a estreita relação entre elas. A docência da melhor qualidade tem 

que se buscar, continuamente, e se afirmar na explicitação desta qualidade no que se refere a: o quê, por que, para que, para 

quem. Essa explicitação se dará em cada dimensão da docência: dimensão técnica - a capacidade de lidar com os conteúdos, 

conceitos, comportamentos e atitudes, e a habilidade de construí-los e reconstruí-los com os alunos; dimensão estética - diz 

respeito à presença da sensibilidade e sua orientação numa perspectiva criadora; dimensão política - diz respeito à participação na 

construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres; dimensão ética - diz respeito à orientação da ação fundada 

no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem coletivo. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o feedback possibilita que os aprendizes tenham “a oportunidade de praticar os novos conhecimentos e de 

refletir sobre sua prática, analisar e avaliar seu próprio desempenho. Só assim poderão descobrir novas perspectivas e opções de 

aprimoramento. Nesse sentido, o feedback do instrutor ou dos colegas é muito valioso”. A alternativa B refere-se às experiências 

prévias, na qual os adultos gostam de compartilhar suas experiências e conhecimentos acumulados. Os relatos podem servir 

como base para a construção de novos conhecimentos, de acordo com os 6 princípios da Andragogia. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO Nº 55 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa “B” da questão 55, ou seja, “Nos programas habitacionais, deverão ser reservados até 3% (três 

por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos” está incorreta, pois a reserva que o Estatuto do 

Idoso preconiza é de “pelo menos” 3% e não “até” 3%, conforme descrito expressamente no art. 38, inciso I, do Estatuto. Nesse 

sentido, há apenas uma alternativa correta para a referida questão, a saber, a alternativa “A”. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a previdência social é um direito social com previsão inclusive na própria Constituição Federal de 1988. Nesse 

sentido, destaque-se seu artigo 6º: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). Assim, a resposta veiculada no gabarito está correta. 

Portanto recurso indeferido. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 

 

PARECERES DOS RECURSOS INDEFERIDOS – TARDE 
 

Página 31 de 31 

 
 
 
Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 
Art. 3º De acordo com o subitem 15.8. do Edital de Abertura “A Banca Examinadora do Instituto AOCP, empresa 

responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Maringá, 11 de junho de 2018 

 Instituto AOCP  

http://www.institutoaocp.org.br/

